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Fransa Silahtan Tecrit Edilecek ve Harbin 
Devamınca lngiltereye Karşı. Kullanılacak 

G. Keitel, Şartları 
) 

·Compiegne'de 
Heyete Bildirdi 

r.:tain kabinesinde Bahr'ye 
Nnur Amini DulU 

AMERiKA 1 
Mühim Kararlar 

Arifesindedir 
Yazan: M. Z. SERTEL 

Amerika Cümhurreisi Ro0-
sevelt yeni ve mühim bir 

tdım daha atmış bulunuyor: Ka· 
btııesine kendisine muhalif bulu
ilan Cümhuriyet Partisinden ıki 
anühim §ahsiyet alıyor ve bunlar
cten birini Bahriye, diğerini Har. 
biye Nezaretine getiriyor. 

Bu iki zatın mevcut kabineye 
tlrmesi Roosevelt'in mühim ka
l'll'lar arifesinde bulunduğunu ve 
'fkin umumiyenin Amerikan 
lı6kümetini müdahale lehinde 
~yli tazyik ettiğini gösteriyor. 

Amerika intihabat arifesinde
~·Amerika Cümhurreisi intiha
~ttan evvel memleketi harbe 
'akma kararuu vermiye cesaret 
~emez. Hatta, İngiltereye yaptı. 
u yardmı hususunda, bitaraflık 
~ununu, Amerikanın bitaraflı. 
uııı ihW edecek derecede ileri 
tltınesi bile kısmen efkin umıı
"ıiyenin tazyikine cevap vermek 
llıtiyacile yapılabilmi§tir. 

l"akat Amerikanın, bütün hüs
"6 niyetine rağmen, pmdiye ka
Cltr yaptığı ve yapmakta olduğu 
trdım, Fransayı kurtarmıya ka

tı gelmemiştir. Şimdi garpte hı. 
tiatiyan medeniyetinin yegane 
~iidafJi İngiltere kalmı§tır. İn
~terenin de davayı kaybetmesi, 
~okrasinin Avrupadan sökü· 
liıp gitmesi ve Amerikanın, y~r
~nde devamı için asırlardan. 
~l'i kan döktüğü ve müdafaa 
'ttiği davanın iflası demektir. 
Amerikanın diğer bir endişesi j 
, İngiliz. imparatorluju yıkıl- t 
tan sonra, nazi tehlikesinin A
rikaya sirayeti ihtimalidir. Bu 

~ hlikeyi önlemek için, İngiltere-
111 mağlup olmasına mlni olmak 

.._ dır. Binaenaleyh İngiltere
~seri ve müessir bir tarzda yar. 
~ etmek ve icap ederse İngiL 
lltı-~ ile elbirllii yapmak lbım-

ş ımaıye kaaar yapnan, yar· 
.._ , dımın az ve gayri mtifJs· 
'""lllasının sebeplerinden~~ 

(Sonu: Sa. 4; s·· 

Almanya Mahrum 
Edildiği Şeylerin 

De iadesini istiyor 
Franiız Murahhaslan, Bordeaux Hükumeti 
ile Temas Eth"kten Sonra General Keitel 

ile Tekrar Mlza•erelere Ba11aa.ıar 
Her Hitıer, dün öğleden sonra mütareke §artlannı 

Fransız murahhaslarına bildirmiştir. Sahne, 1918 sene
sini canlandıran, fakat sahne kahramanlarının mevki
lerini değiştiren bir sahne idi. Çünkü Foch'un yerini 
Hitler işgal etmişti. Hitlerle beraber tarihi sahneyi te
maşa denler, Fon Hess, Fon Ribbentrop, General Kei
tel, General Brauchitsch, Amiral Roeder ve Mareşal 
Goering' di. 

Mütarekenamenin Mukaddemesi 

Fransız murahhas hev~ti. geçen harbin parlak zaferini ve bu 
harbin feci hezimetini temsi! eden vagonun içinde tarihi bir ve. 
sikayı dinlediler. Hadiseler hnk kında Alman hükmünü bildiren 
bu vesika, mütarekenamenin mukaddemesi idi. Bu mukaddeme, 
Fransaya yüklenecek şartların hec!eflerini anlatıyor: 

1 Birinci hedef: Harbin tekrar :)"enilenmemesini temin et. 
mek. Bunun manası fransayı silahtan tecrit etmekten 

başka bir şey olamaz. 

2 İkinci hedef: lngiltereye karş. harbi devam ettirmek için 
Fransadan teminat alma k. Bunun manası Fransayı müt. 

fefiklne karşı kullanarak ingiltereyi mağliap etmiye çaltşmakbr. 

3 Cçilncil hedef: Almanyaya karş.; irtikap olunan haksız· 
bklan bertaraf edecek bir sulbü hazırlamak. Runu11 ıni

nası. Almanyanın mahrum P.dil mi, oldufu her şeyi bol bol telıtfi 
etmektiı·. Müstemlek-'for temini bunuıı en bellibaılı madde51Jli 

. le&kil eder. 

Müzakerelere Devam Ediliyor 
Mütareke şartlan henüz i}a n olunmamı§tır. Fakat bu mu. 

kaddeme, şartların mahiyetini gösteriyor. 
Şkrtlar ya kamilen kabul olunmak, ya kiınilen recldedilmek 

üezere teklif edilmiştir. f'ransızlann ne yaptıklan henüz beJli 
değildiT. Fakat murahhasla!ln Bordeawr: ile görüştükhın sonıa 
tekrar müzakereye başlamaları .sartlarm .kabuliina doiru aidU. 
diğiDi ifade eder. 

{Devamı sa. ~' sü. 1 de) 

Irak Haricige ve 
Adlige Nazırları 
Ankaraga Geligor 

Batdat, 21 - Irak hük6metinin Hariciye Num Nuri Es. 
,ait Pqa ve Adliye Nazın Naaci Şevket Bey resmi biı: vuifeyi 
ifa için A.nkaraya hareket etmiılerclir. Resmi vazifenin maJıi. 

·yeti sizli tutulmaktadır. 
z bu münasebetle tebarüz ettirilen bir nokta, lraktn 

ile ıiyui münasebetlerini keamiı olduiu halde L 
yul münasebetlerinin devam ettiiidir. 

Romanyada 
Müttehit Par 
Teşkil Edildı 

Y €nİ Partide Demir Muhafızlar Hakim 

Vaziyette 

Bir Affı 

Bulunacaklardır. Kral, Ge 
Umumi Kararnamesi 

Bükreş. 21 (Hususi muhabirimiz telefonla b' 
yor) - Kral Carol, bugün neşrettiği bir beyannam 
eski Milli Parti yerine kaim olmak üzere totaliter 
dayanan yeni bir parti kurulduğunu haber verme 
Bir nevi Nazi teşkilatı mahiyetini haiz olan bu parti 
hassa Demir muhafızlar hakim vaziyette buluna 
bi;tün {iiğer parti mensupları da ı-:=---
bu teşkilata gireceklerdir. PartL 1 ........... . 

Mısırda Fevkalade emniyet tedlıirleri alınmış ve Süveyşte seyrü. 
sefer meaeclilmiştir. Bu resimde Süveyş Kanalının havadan ahn. 

mıı bir resmini görüyoruz .• 

lngilizler Eritree' de 
Italyan Kuvvetlerini 
Hezimete Uğrattılar 
ltalyada Ansardo ve Fiat Fabrikalan 
Bombardıman Edileli, Fiat Tesisatmın 
Tamamen Tahrip Edildiği Zanneadiyor 

Londra, 21 - İngiltere ile İtalya arasında muhtelli 
sahalarda muharebe devam etmektedir. Bugün Sudandan 
hareket eden ve motörize bir cüzütam teşkil eden bir İn
giliz kuvveti Eritreye karşı hareket etmiş, bir tahşit mer
kezini ansızın basarak İtalyanları ağır zayiata uğratmıştır. 
Bir İngiliz keşif kolu İtalya zabitlerinin idaresinde bir 
düşman piyade tabl;lru ile karşılaşmıştır. 
Bu karşılaşmayı takip eden mu· ı 

nb başında Kral bulunacak:ır. ı 
Nevyork National Brvodca"' 

ting Company, Kralın bu tel'lk : 
lntı Almanyanın tazyiki .altındf 
yapmıya lüzum gördüğünü bil 
diriyor. 

Bugün Bükreşte çıkan Kuren. 
t.:l gazetesi, birinci sayfasında 
kara bir çerçeve içinde g~en 

sene katledilen Kordeanu ve ar
kadaşlarının resimlerini koyarak 
altır.a şu satırlan yazmıştır· 

·• Kordeanu ve arkadaşlan ka. 
til değil, bir kurbandırlar. Bun. 
ların intikamını almak zamanı 
yakındır.,, 

Kral Bir Nutuk Söyllyecek 

Anadolu Ajansı da yeni parti 
etrafında şu haberi veriyor: 
Romanyadaki bütün siyasi grnp 

lar, kral Karolun yüksek iduesi 
ve (Müttehit Parti) namı ahında 
birleşmişlerdir. Bu münasebetle 
Kraıl Karol yann saat 21 de r11d· 
yo ile millete beyanatta buluna
cakt:r. Müttehit partinin teşkiHni 
bildiren kararname bu akşam nPş 
redilmi~tir. Kararname memleke 
tin bütün siyasi unsurlannı yPni 
parti etrafında toplıyacaktır. 

Milli Rönesans cephesine ilti· 
hak etmemiş olan eski demir mu. 
ha!ızlar teşkilatı ve milli köylü 
partisi azalan bu suretle yPni 
milli partiye girmiş bulunacaklar 
dır. 

(Sonu; Sa: 4: Sü: 4) 

harebe şiddetli olmuş ve düşma. ı A • k 
nı.-ı firarile n~ticel~nmiştir. İtal- merı anın 
yanlar tamamıle bır baskına uğ. Avrupa 

işlerine Müdahalesi 
ihtimali Arbyor 

ramışlar ve çok zayiat vermişler· 
dir. Aralannda bir miktar İtal
yan da bulunan bir çok esirler 
altnmıştır. Bundan başka bir çok 
tüfekte elde edilmiştir. 

İngilizlerin zayiatı yoktur. İn
giliz hava kuvvetleri Cibuti i1e 
Adisababa arasındaki Didava 
merkezine taarruz etmiş demir- Nevyo~k, ~1 .- Amerika eika- Mister Roosevelt bu iki zatı d& 

. . ' . rı ıumumıyesınm Avrupa mese- son defa kabinesine almış, ve bi. 
yolu ıst.Bsyonu ıle etrafında1<ı tez_ 1 1 . h b. k d k" . ....... H b" · d"ğ · Bah · 
·hı ahri 1 e en ve ar ı arşısın a ı vazı. ıme ar ıyeyı, ı erıne rı-

ga ar t p o unmuştur. t • t bell"" t kted" M. t · ·şı· . • ye ı e ur e me ır. ıs er yeyı vennı ır. 

· Lıbyada, Elgubı ve Eladem mer Roosevelt'in fırkası olan demok. Bu hareketin ilk verdiği intıbn, 
k~zleri bom_b~rdıma~ edilmi~ ~e ratıar, gitgide Avrupa işlerine demokratlarla Cümhuriyetçilerin 
d~f~ana. muhım za~~at v.erd.rıl· müdahaleyi ve demokrasi cephe- bir koalisyon yapmakta olmaları 
mıştır. Lıbyada İngılız zıulı ot0- sini takviye etmeyi icap ettiren idi. 
mobil devriyelerile İtalyanlar a. bir mahiyet almaktadır. Bu ba. Fakıtt eski Cümhurreisi Mister 
rasında vuku bulan bir miısade- kımdan demokratlar harp partisi Hoover bugün bu iki zatın Cüm
mede İtalyan generali Gastuncei diye tanılıyor. hurıyet fırkası namına hareket 
esir edilmi§tir. Bu general, onun· Buna mukabil Amerikanın etmediklerini ilin etmi§ ve böy· 
c~ ~talyan ordusunun başmiihen_ ikinci partisi olan Cümhuriyetçi. lece Mi.ıı;ter Stimson ae Mira1ay 
dısıdir. K_endisi İtalyan sef~rl ter vardır. Cümhuriyetçiler için. Knox harektıtleri şahıslanna in
kuvvetlerı başkumandanı sıfatıle de, Avrupa işlerine karşı müda- hisar @der gibi görünmüi!.ür. 
vaktile İspanya dahili harbine iş. hale siyasetini takip eden ve dik· Fakat Stimson ile KMx'un 
tirat etmişti. tatörlüklerc karşı düşmanlıkları- Cümhuriyet Partisi ıçi."lde ituv. 

Bugünkü Mısır gazeteler), bu le tanınmış en belli ba§lı şahsi. vetH taraftarlaı:ı bulundu~u da 
müsademe esnasında esir edilenjyetler Mister Stim.son ile Mira. §Üpiıesi& ıayıldılt için COınhurL 

(Sonu SL 4, Sü. 5) lay Knox•tur. (Sonu Sa. 4, Sü. S) 

Mütareke Şa 
Çok T afsikitlı 
Londra, 22 (Sabaha 

Mütareke şartlan ne Ber 
de Bordeaux'da hali ilin 
madı. Şartlann son derece 
lath olınası ve bunlara bit 
ve5İkalar bailanmı, bulu 
techhurun sebebi olarak g 
liyor. Miitareke şartlannın 
rece geniş tutulmuş olmasll 
zun bir tetkike tabi tut 
nı icap ettiriyormuş. 

• 
l'ran!=ız hükumetinin 

aux·da bulunup bulunmadJiı 
liım değildir. Fakat Franıa 
rahhnsları hükumetle müte 
Y<"D tcmaı edebiliyorlar. 

Daha önce Fransız hük 
rıin Bordeaux'dan aynldılı 
men tekzip edilmişse de bu 
zibe pek fazla ehemmiyet 
memiştir. 

• 
Alman tayyareleri bu 

da lnsjlterenin şark ve 
şarki sahillerine hücum 
lerdir. Tayyareler teker 
veya küçük gruplar halinde 
mişler, tehlike işareti v 
ve tay~·are dafii vesait f 
:eçmiştir. 

• 
Amerikanın müttefiklere 

lim ettiii tayyarelerin 
(2500) e varmıştır. Geçen 
da 1500 tayyare ısmarl 
Bu suretle Amerlkaya si 
edilen tayyarelerin sayısı 1 
\'armıştır. 

• 
lrun, Zl CA.A.) - D. N. B. 

jansına nazaran Daladier 
yaya gitmek üzere vize is 
tir. Kendisi bugün burada 
lenmektedir. Muhacirlere 
\'Bkkaten 72 saatlik ikamet 
ı.aadesi verilmektedir. Bu m 
ti geçecek her ikamet. fsp 
makamlannın hususi 
ne tibidir. 

• 
Madrid, 21 (A.A.) -

mahafilde, kabinenin teşe 
de bazı tiıdilita mütedair bir 
rann, kabine heyetince 
yann alınmasına intizar 
tedlr. 
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Dahiliye Vekili Faik Öztrak, Yali Lı'.itfi Kırdarın yanında 

gazetecilerle görüşüyor 

Suriycyc gitmek üzcı·c dün ~ehr;mize gelen Fransız zahjllcri 
ve arkada Polonyalı muhacirleJ' 

Demir ihtikarı yaptıkları jdı.Jia!'İle adliyeye verilen iki tacir 
MüdJciumumiliğe g<itürülüyor 

. 
ahiliye Vekili Dün Satışlarda Azami Kir ~ir Kadın 2 ~ Piyasada Mazot 

Şehrimize Geldi Darlığı Yoktur Nishetlerine Ait Listelerden Bir Çocuğunu Boğdu 
Özt rak, Vilayetçe Alman 

Üzerinde Tetkikler 

Emniyet 

Yapacak 

1 Piyasamızda mazot darlığı 

l
'yoktur . Romanyadan alınacak 
mühlın miktarda mazot, benzin 
vesair mayi mahrukattan ilk par-

Kısmı Meriyete Girdi Evvelki gün Nişantaşında bir 
cinayet olmuştur: 
İsmi Sürur olan bir kadın, 

bundan iki ay evvel gayrı meş
ru olarak bir erkek çocuk doğur. 
muştur. Sürur, !birkaç aydanbe
ri tanıştığı Fikri isminde bir şa. 
hısla evlenmek üzere iken çocu
ğun doğuşu bu işi altüst etmi~ 
tir. Bunun üzerine ne yapacağı.. 
nı şaşıran Sürur düşünmüş, ta.. 
şrnmış, sevgilisi ile evlenmek i .. 
cin çocuğunu öldürüp ortadan 
kaldırılmasından başka çare bu .. 
lamamış ve düşüncesini derhal 
mevkii fiile koyarak, mini mini
nin gırtlağını sıkmış, boğmuŞ
tur. Cesedi bahçede bir çukura 
gömen kadın, dün emniyet mü. 
dürlüğünde suçunu itiraf etmiş. 
tir. Ceset bugün gömüldüğü yer .. 

ahiliye Vekili Faik Öztrak, dünkü ekspresle Anka- ti gelmiştir. Romanyaya gönde. 
rilecek yapak ve tiftikler muka.. 

şehrimize gelmiştir. Vekil, çarşamba gününe kadar bilinde gönderilmesine başlam. 
izde kalacak ve bu müddet zarfında V ckalcte ait lan mayi mahrukatın miktarı bu 
lif işlerle meşgul olacaktır. haftadan itibaren artacaktır. Ce. 

Ticaret Vekili, Dün 
Limited Şirketleri 

Sabah Takas ve Petrol 
Müdürler ile Görüştü 

nup vilayetlerinin ihtiyacı için .Azami kar nisbetlerine ait 
Öztrak, çarşamba günü lan aylık. emlak vergilerine ke$- piyasamızdan on beş vagon ben. tasdik edilen listeler bugünden 
cak olan Büyük ::\fillet ri munzam şeklinde ilavesi sure- zin, mazot ve motörin yola çı- itibaren meriyete girecektir. Hiç 
içtimaında hazır bulun- tile tahsil olunacaktır. Bunun k1rılrnıştır. bir tüccar, bu miktarlardan faz. 

ere salı günü akşamı şeb.. emlak vergisinden ftı.rkı, bu kes- * Macaristan monopol idare. laya mal satamıyacaklardır. Bu 
en Ankaraya hareket ede. ri munzamlarm yalnız mucir ve- sine Türk tütün şirketi tarafın. nisbetler ayrıca ilan edilecektir. 

Vekil, dün kendisile gö- y.:ı mülk sahiplerine değil, ayni d;ın 70 bin kilo yaprak tütün ve Zeytinyağlarının kilosundan top. 
bir muharririmize şu be- zamanda müstecirlere de §~mil muhtelif komşu memleketlere tan satışlarda yüzde beş, yarı 
bulunmuştur: bulunmasıdır. Binaenaleyh her de miıhtelif yiyecek maddeleri toptan satışlarda yüzde altı, pe. 

Vekilin beyanatı aileden tahsil edilecek bekçi ay. gfi'nderilmiştir. rakende satışlarda yüzde on, 
İstanbula, münhasıran şu lık!:ırl, hazırlanacak olan kadro- * Romanyada bulunmakta o. sade yağların toptan satışlarında 

b u mesele için gelmedim. ya göre bekçilere verilecektir. lan Servet Berkin heyetine ve. yüzde beş, yan toptan satışların. 
ul, umumi vaziyeti ıitiba.. Bekci maaşları on liradan ba~h- il~ yeni taliniat üzerine heyet da yüzde altı, perakende satış. 
ima tetkike değer. Bina. yac&k, 50 liraya kadar çıkacak- lf:rreketini tehir etmiştir. Rumen iarJ:ı yüzde on beş, pirinçlerle 

burada dalına bizim için tır. A)rı" iyi hizmet gör~n bek- lerle yapılmakta olan ticari gö. znhire ve kurq sebzelerin toptan 
şayan meseleler vardır. çilcrin bır kaç senede bir aylık- rfü.melere devam edilecek ve ve yarı toptan satışlarında yüzde 

de Vek9.lete ait birço1c i~ larına bif"mlknlr~am ytiJll. rk hei!tf:daha bir b•ti"'Bül(;' :a<>n, ~dedi •filatlnda üz. 
. Dört, beş gün burada tır." reste kalacaktır. de on ve piyasa merkezinden u. 

bu işlerle meşgul ola- Muharririm iz, pasif korunma * Takas heyeti bugiin topla. zak yerlerde de yüzde on iki kar 
Meclis heyeti umumiye. bakımından İstanbuldaki ahşap m:rak eski ve yeni takaslara ait hesap edilecektir. 490 tanelik 

bulunmak üzere salı günü semtlerin vaziyeti hakkında itti- muamelelerin tasfiyesi için ka- sandıklardaki her limon azami 
hareket edeceğim . ., haz edilmiş bir karar olup olma- rarlar verecektir. 100 paraya, 420 lik sandıklarda-

lise verilen layihalar,, dığını sormuştur. Dahiliye Veki- • 
1i bu suale: İki Demir Taciri Dün 

Tevkif Edildiler· 

Öztrak, muharririmizin , "- İstanbulun ahşap semtleri 
Meclise verilen kanun hakkında da tetkiklerde bulun

arının, devlet teşkilatında 
işikliğe imkan verip ver. 

· hakkındaki suali üzerine 
ki: 

Bu sene Meclise se\•ketti
en mühim kanun, Dahili. 
aleti umumi teşkilat ka. 

ur. Bu knnuna ait layiha. 
rlarken, alakadar beledi. 
de noktai nazarlarını al. 
Layiha, Meclis Dahiliye 

eninden· de geçmiş bu. 
tadır. Bundan başka Da. 

Vekaleti küçük memurla
maaşlarına dair da bir ka..
rdır. Bunların maaşı için 
liralık bir barem cctve. 

uttur. Bu cetvel de layL 
bağlıdır. Layiha kanuniyet 

'nce küçük memurlar bun 
üade edeceklerdir. Yine 
nuna göre, bu memuri. 

e vukubulacak münhalle. 
ak mazbut bir tahsil gör. 
surlar alınmak suretiJc 
yapılacaktır. 

memuriyetler. nüfus, tahri. 
ai:- memurluklardır. Na. 
üdürlerini bunlar arasın
.amaktayız. Esasen gc~en 
biye müdürleri maa~ları
ir bedeli olarak 10 liralık 
yapılmış, maaşları da 35 

çıkarılmıştı. Şimdi yeni la
e küçük memurlara yapı

' nahiye müdürlerine ya. 
zaII' g ibi yüzde bir nishet 

göre değildir. Baremdeki 
erine göredir. 

ehirlerin emniyeti 
·ıat kanununda şehirlerin 
emniyet işlerini alakadar 

r.ddeler de vardrr. Şehir
bekçiler teşkilatı bu cüm

ir. Yeni kanunla bekçi te~ 
emniyet müdürlüğüne bağ
ktr.dır. Emniyet müdiirü· 
stereceği lüzum ve hazır. 

cetvel üzerine viliiyet i.. 
yeti mahalle bekçileri kad 
tesbit edecektir. Yeni ka
en mümeyyiz vasfı bek-

almakta oldukları aylıklar 
müsavat teminidir. Kar.u

bekçilcre verilmekte o. 

duk, h~ttfı bir de plan hazırladık. 
Fakat §İmdilik bu husus hakkın.. 
da bir kanun layihası hazrrlıya. 
cak vaziyette değiliz" demiştir. 

Hnber aldığımıza göre, Faik 
Öztrak İstanbulda bulunduğu 
müddet zarfında , en çok şehrin 
emniyeti için vilayetçe ittihaz e
dilmiş bulunan tedbirler etrafın. 
da tetkiklerde bulunacaktır. 

Romanyanın Yeni Ankara 
Büyük Elçisi Geliyor 

Romanyanın Ankara Büyük 
Elçiliğine tayin olunan M. Radu 
Kruçesko'nun bu sabah şehrimi. 
ze gelmesi beklenmektedir. 

Romanya propaganda nezare. 
tinde bir vazifeye tayin edilmiş 
olan eski sefir M. Stoyka da 
memleketine dönmek üzere An. 
karadan şehrimize gelmiştir. Bir 
iki güne kadar Bükreşe hareket 
edecektir . 

Göztepe 5 inci Mektebin 
Veda Miisameresi 

Göztepede 5 inci ilkmektepten 
bu sene mezun olacak talebe şe. 
refıne bugün öğleden sonra mek 
tep binasında bir veda müsame. 
resi tertip edilmiştir. 

HALKEVl..ERINDE: 

Kadıköy Ha lkevinden: Riyazıye. 

Fizik, Kimya, Ta rfh, Coğrafya, Ede
biyat ve her hangi bir dersten orta 
ve lise okullarında ikmale k alanlar 
için ıtınslar açılacaktır. İsteklflerin 
~imdiden iki fotoğraf ile idare me
murluğuna müracaaUarı. 

Kongre 
Hilll Spor KIObtinden: Klübümüz 

30/6/1940 Pazar günü saat 11 de E
renköyündeki ltltip binasında 1evka
liıde bir konıre yapacaktır, A.z.anın 
gelmeleri. 

YENİ NEŞRlYAr: 

Y ENi ADA M - Yeni Adam'ın 
286 n.cı sayJSJ dolgun bir şekilde çık
h . Bu sayısında İzmit klıiıt fabrika
sının faaliyetine mühim bir yer ay
nım ılitır. 

Ellerindeki demire tesbit edilen fiyattan fazla para is
temekten suçlu Kantarcılarda demir tüccarı Garo Meh
teryan ile Küçükpazarda demir tüccarı Yosifidis hakkın
daki evrak dün Müddeiumumiliğe tevdi edilmiştir. 

Yosifidis, dün akşam geç vakit 
asliye sekizinci cezada muhake-
me edilmiştir: · 

Hiıdise şudur: Mıntaka ticaret 
miiclürlüğü azami fiyat 23 - 25 
kuruş olarak tesbit edilmiş iken 
Yoınfidis, dükkanına gelen müş
terilerden 35 _ 38 kuruş fiyat is
tem~. Demirci Ali Ulvinin şika
yeti üzerine evvela Yosif:idisin 
dükkanına gidilmiş, 38 kuruştan 
500 küsur liralık demir ~arttırıl
mış, fatura kesilince zabıt tuttu-
rulmuştur. Yosifidis, du ".iemirle
ri Unkapanmda Karakol ;ırknsın
da Garo Mehteryandan 35 kuruşa 
aldığrn1 iddia etmiş. bunun üze
rine Garonun diikkanından 178 
liralık demir alınarak cürmti me:ş 
but yapılmıştır. 

Cürmü meşhudu hamal kryafc
tine girerek temin eden emniyet 
memurları şahit olarak dinlen
miştir. 

Mahtıllinde keşif yapılmak ve 
defter1e1· tetkik edilmek üzere ela 
va talık edilmiştir. Sı.ıçlular, mil. 
ii korur.ma kanununun 1)6 ıncı 

macidesi hükmüne göre tevk!f e. 
dilmışlerdir. 

• 
Limon ihtikarı yapmaktan 

suçlu İlya Karakaşın muhake-
mesine de bH~ll devam edile. 
cektir . Mahkemenin gönderdiği 

niimunelerle sorduğu sualler 
dün Ticaret odasında iki eksper 
huzurunda tetkik edilrnis ve i. 

larını sormuştu. Oda, o günkü 
fiyatları bildirmiştir. 

KIZ KAÇMIŞ, O, 
KAÇIRMAMIŞ! 

Fatihte Türkan isminde bir 
kızı kaçırmaktan suçlu olarak 
Hasan Canşen isminde bir genç, 
dün adliyeye verilmiş ve Sulta
nahmet birinci sulh ceza hakimL 
nin huzuruna çıkarılmıştır. Mah. 
kemede, kaçırdığı Türkan da 
hazır bulunmuş ve hakime: 

"- Beni o kaçırmadı, ben, o. 
nu ı;eviyorum, kendim kactım,, 
demiştir. Hakim, Hasan Şencanı 
serbe!=t bırakmıştır. 

Florya Piajlan İçin 

Valinin İzahatı 
Floryada plaj ve gazinonun, 

gazetelerde yazıldığı gibi, geç 
ihale edilip edilmediğini soran 
bir muharrirlınize Vali ve Be. 
lediye reisi Lutfi Kırdar demi~ 
tir ki: 
"- P laj ve gazinonun ihalesi 

gecen senekinden dört gün son. 
ra yı>pılmJ.ihr. Bunun da sebebi 
gazino inşantının bitmesini bek. 
lemek olmuştu. Gerek plajlar, 
gerekse gazino, memnuniyeti 
mucip bir fiyatla ihale edildi.,, 

Yakalanan Esrarcılar 
Sabıkalı esrar satıcılanndan 

Ömerin dün sabah Zeyrekte şüp. 
heli bir halde dolaştığını gören 
memurlar, kendisini çevirip an. 

cap eden cevapları muhtevi bir dıklan zaman, iki torba esrar 
rapor hazırlanarak adliyeye gön- bulmuşlardır. Ömerin evinde 
derilmiştir. yapılan aramada da, ayrıca beş 

Mahkeme, Tic~ret Odasından kilo daha esrar bulunmuş. zeh ir
nümuneleri gönderilen limonla. ler müsadere edilerek ıuçlu acL 
rın 18 Hazir~ndaki hakiki fiyat.. ı liyeye verilmiştir. 

ki liınonlar da 110 paraya satı. 
lacaktır. Kahve fiyatlarında cins 
}erine göre muamele vergisiz 
129, 129,5, 130 kuruş ve muame
le vergili 130, 141,5, 142 kuru~ 
l•Jk kahvelerin istanbulda azami 
ve ciğ olarak perakende fiyatları 
yarı toptan 145, perakende 155 
kun.şa satılması takarrür etmiş. 
tir. Kavrulmuş ve öğütülmüş pe. 
rnkende kahvenin kilosu azami 
190 kuruşa satılacaktır. Bu ka. 
rarın hilfı.f~\"\<Ja hareket ~d~l,er 
c<!zalandınlacaklardır. 
Ticaret Vekilinin tetkikleri 

sının gecikmesile tevellüt ede
cek vaziyet gözönünde tutularak 
lisans gelinceye kadar müdür
lüklerden müsaade verilmesi i . 
çin teşebbüsler yapılmıştır. Ve
kaletçe bu tarzda muameleye 
muvafakat edile<!eği bildiril
mektedir. 

Fiyat mürakabesi 
F iyat murakabe komisyonu 

pazartesi günü toplanarak şehri
mizde kurulacak olan üç mura. 
kabP bÜrOSU ile henüz azami kar 
nisbetleri tesbit edilmemiş olan 
.rnadrlelcr üzerinde fiyat te.~bit 

.cdec,ajft'r. Züccaciye tacirleri 
dün Ticaret Odasında toplana
rak maliyet fiyatlarını hazırla. 
mışlardır. Kağıtçılar, manifatu
racılar, dericiler ve madeni eşya 
tüccarları da listelerini hazırla. 

maktadırlar. 

den çıkarılacaktır. 

• , .. 
Bakırköyde Orta sokakta ıs 

.ıumaralı evde oturan .Mehmeff 
müracaatla, üç aydanberi bera
ber yaşadığı Zeynebin, kendi ÇO• • 
cuğu 6 yaşındaki Naciyenin a
teşle muhtelif yerlerini dağladı
f!ını iddia etmiştir. Zeynep ya
kalanmıştır. 

Tjcar~t Vc;kili Nazmi Top_çu. 
oğlu, dün tiftik ve yapak tüccar. 
larile takas limitet ve petrol li. 
mitct şirketi müdürleri ile gö
rüşmüştür. Vekil. fiyat tesbit ve 
murakabe t~kilfıtı hakkında 
Mıntaka Ticaret müdiirüne bazı 
talimat ta venni_ştir. Ticaret Ve. 
kili, şehrimizde bulunduğu mücL 
detçe sert buğdaydan ekmek i. 
mali meselesini de neticelendir. 

l miş olacaktır. Lisansa tabi mad. l 
delerin ihracında vapurun kaçı. 
rılması gibi müstacel vaziyetler. 
de Ankaradan lisans getirtilme. 

Liyei ve Brükseldeki 
33 Talebemiz Geliyor 

1

- ... _________ _ 

Tunada Sefer 
IYAPAN MÜTIEFIK 

JVapurlar Geri 

Almanların işgali üzerine Belçikacla kalan talebemi
zin gelecekleri hakkında dün verdiğimiz haberler teeyyüt 
etmiş ve bunlardan Muzaffer Kaçı ve Recep Safoğlu, Al
manyadan geçerek dünkü Konvansiyonel trenile memle
kete dönmüşlerdir. 

Bunların ver~_ikleri izahata gö., , ... ~---·------•.! 
re, Liyej ve Brukselde daha 33 
talebemiz vardır. Toplu bir ha1. AIGırm Düdüklerile 
de bugünlerde gelmeleri beklen. 
mektedir. Çağırddı 

Almanya hükumeti, Berlin 
Tunada sefer yapan müL Elçiliğimizin bu hususta yaptığı 

tefik vapurlar geri çağını. teşebbüsleri çok iyi karşılamış 
dıklarından limanımıza geli. 

1 D - d T d b ı ve talebemize mümkün olduğu 1 yor ar. un e una a u u. 

1 
nan üç İngiliz şilebi buraya kadar kolaylık göstereceğini biL 
gelmişlerdir. Sovyet liman. dirmiştir. 

l larından maden yükliyen A. Kayıp talebemiz olmadığı, hep 

1 

merikan bayraklı Vinston şL sinin iyi vaziyette bulundukları 
lehi Akdenize doğru yoluna temin ediliyor. 

1 

devam etmek üzere limanı. Bir müddet nerede olduklan 

1 

mızda bulunmaktadır. Yunan anlaşılmıyan iki talebemizin de 
bandıralı Prodromos vapuru Fransaya geçtikleri zannolunu.. 
da gaz almak üzere Kösten. yor . 
ceye gitmektedir. Bu vapur, Belçikadaki talebemizin eski 
dönüşte Yunan kara .sularım pnnsiyonlarında oturmalarına 
takiben Pireye avdet edecek. müsaade edilmiş, pasaport mua. 
tir. meleleri tamamlananlar askeri 
Diğer taraftan Romanya kamyonlarla Almanyaya geçiril. 

hükümeti, Akdenizde kaldır. mişlerdir. 
dığı vapur seferlerini, İstan. Yugoslavyadaki Fransız teba-

1 
bul ile Köstence arasında aları son vaziyet üzerine gönül. 
tekrar ihdas etmiştir. · ·· 1 ak ş k d d if 
:MÜTTEFİKLERE KİRALA. ıu o ar ar or usun a vaz e 

1 
NAN VA PURLARIMIZ almak için faaliyete geçmişler, 

1 
GELECEK bunlardan on kişilik bir grup 

I Akdenizde bulunan vapur- dün Belgrattan gelmiştir. Grupu 
• Janmızın muhtelif limanlar. teşkil eden genç münevverler 

1 

da oldukları haber alınmı~ bir. iki güne kadar Suriyeye gi. 
tır. Müttefiklere kiralanmış dcceklerini, son nefeslerine ka. 
olan bu vapurların Fransız. dar düşmanla çarpışmıya hazrr 

l 
lar tarafından müsadere O-

1 
olduklarını söylemişlerdir. 60 

lunduğu dün tekrar tekzip e- Polonyalı ile memleketler ine 

1 
dilmiştir. Bu şilepler Platin. , dönmek imkanını bulamıyan üç 
Şadan, Atila, Tan, Demir, I İngiliz, ltalyadaki Polonyalı ya. 
Mete ve İna1'dir. Bunlardan hudilerden dört kisi, Bulgaris

i At ila şilebinin limanım1za 1 tandan hicret eden Türlderderı 1 müteveccihen yola çıktığı ha. , altı kişilik bir kafile de dfhlkü 
İ her alınmıştır. Konvansiyonelin 11etirdiıu.t • ._, __________ r:ısınrhıriır 

Yapdacak Tecrübe 

1 Vilayet Seferberlik Müdür-
1 lüğür.den: 

1 - Şehrin muhtelif ma.. 
hallerinde yeniden konulan 
elektrikle müteharrik siren
lerle el ile çalışan sirenlerin 
tecrübeleri 25.6.940 salı günü 

• saat 11 de yapılacaktır. 

i• 2 - Düdüklerin çalınması 
1 

sırf tecrübe mahiyetinde olı.:p 

1 
h&lkla a18.kası yoktur. 

Gaye, düdüklerin ses vazi-
1. yetlerini kontroldür. 

Bugunkü Program· 

13.30 
13.35 
13.50 
14.20 

Progrıım 

Ajans haberleri 
Alııturkı:ı Miizik 
H alk t ürküler i 

14.30 Riyasetıcümhur Bandosu 
15.15 Cazband (Pl.) 
18.00 Program 
18.05 Hııfif m il7:1k (Pl.) 
18.30 Radyo caz orkestrası 
19.00 Konuşma 

19.15 S~ilmis eserler 
19 45 Ajans h aberleri 
20.00 Piyasa şarkıları 
20.30 Konuşma 

20.150 Alaturka mtizi'k 
21.20 Kütük orkestra 
22.20 SPrbest saat 
22.30 Ajan s heberlerl 
22.50 Cazband (Pl.) 
23.25 Yannkl program 

il 
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BU GÜN f lf 
1Ya Bir de Tut Mütarekeye Doğru , 

Yazan: O. Rıza DOGRUL 

A imanlar, geçen Btiytlk 
Harpte, 1918 senesinin 5 

teşrininde mütarekeye talip 
duklan halde beş hafta cevap 

ıadıklarından dolayı ac:ı ac:ı 
ayet ederler. Ve Fransanın 

fitareke istemesi üzerine bu ta. 
bin derhal nazarı dikkate abn· 

ını bir cömertlik ve civan
rtlik eseri sayarlar. Bununla 

raber Almanlar da mütarekeye 
t haberleri nedense damla 
mla vermek yolunu tuttular 

Rhin ve Rhur Sahaları 
ile F ransadaki Alman 

Usleri Bombalandı 

Son Harp 

Vaziyetini 

Gösterir 

Harita 

Fransız ve 
Holanda 

Ne diyelim? Artık 

yapmaktan ürktük. 
için: 

- Acaba yapabilir mi? 
İngilizlerin senelerce h 

Mu··stemlekeler·ı me edecekleri rivayetini 
fikrimle kuvvetlendirmek 
yenlere bir şey diyemiyo 

Ye Japonya danda~vet! Desem za,ahir 

- Hayır! Desem bundan 
Tokio, 21 (A.A.) - l\lüstem. dedijim (hayu:) ların he 

leke Nazın General Koiso, bu. sine çıktı. 
,un, kabine toplantısında Fransız İyisi mi bu bahsi kapa 
Hindi Çınisi meselesinin halli i- gelin sizinle Nasrettin B e onun için bu dakikaya kadar 

iitarekenin yalnız mukaddeme. 
den haberdar olabildik. 

Bu mukaddeme, herşeyden fu. 
Almanyanın 1918 mütarekesi. 
utandırıcı izini silmiş oldu. 

nu ve bunun kahramanca bir 
iidafaadan sonra kanlı bir mu. 
rebede maihip olan ve yıkılan 
ransanın IHO mütarekeıini im

etmesi ile imkan dairesine KİJ'. 
i anletıyor. 

Lekesi: 

f ransaya imza ettirilen bu 
Alman vesikası, mazinin 

· lekesini belki temizliyor, fa 
t maziyi siliyor mu? 
1918 de Fransa galipti. Al. 

ya mail6ptu. Ve biz Alman. 
ile birlikte maihip zümre 

inde idik. 
Biz Türkle~ o bilytlk istırabı 

anya ile beraber yapdık ve 
mailtibiyet yüzünden başımL 
gelmiyen kalmadı. O mailtibi. 
t ,.tlzilnden 193Z senesinin 

entm11Z11Da kadar harbe devam 
ek pahasına bayat ve mev. 
·yetimizi, hürriyet ve istikli-
·zı kurtardık. 

Biz majlubiyet istırabıu aşi
oldufumuz kadar galibiyet 
kini ve 19refini de binbir kere 

ı bir millet oldupmaz i~in 
tün ha bidiselerden aldıfımn 
tatbik ettijimiz den, yalnıw 
zinln bir lekesini delil, fakat 
tiin maziyi ıilmektl. Basunla. 

yaptıiımız masaleba •u-
bd delilidir. Bu musalehayı 

Ptıiumz hasımlarla aramızda
laer laeaap tasfiye olaamq ve 

· bütün kinleri, bütün 
adele hatıralan ebediyea gö. 

llştflr. 

ÇW.ldl mabat, eski hldisele. 
tekerrürü delil, eski kinlerin 

·de birde infilak etmesi delil, 

lngiliz Çocukları Kanada, 
Avustralya, Yeni Zelanda Yt: 

Amerikaya Gönderilecek 
Londra, 21 - İngiltere tur. Bir kurşun posta binasının 

hükumeti ve İmparatorluk d~mını delmiş, ve mücavir bir 
' .. bınada da yangın çıkmı§tır. 

eczası, anavatanı mudafaa Son günlerde İngiltere sahil. 
için, kati tedbirler almakta- lerini bombardıman eden Alman 
dır. tayyarecilerinin on yediai esir 

İngiliz çocuklarmın Kanada, alınmıştır. . 
Avustralya ve Yeni Zelanda ve . Muhacı~ Akını. 
Amerika Birleşik cümhurıyetine tı:ıgıltereye mutemadıyen mu. 
gönderilmeleri için tertibat alın- h"lcır. gelmekte ve bunlar İngiL 
maktadır. Kanada, Avustralya ve terenın Garp sahiline ç~akt.a. 
Yeni Zelanda hük1imetlert par. dır .. Muhacirler uzu~ bır yeku~ 
limentolarından fevkalade sali- teşk~l etmekte ve içınde siyası 
h" tl lmı tardı B 1 b şahsıyetler de bulunmaktadır. 
ıye .er a '· r. un a~, u Reuterin Fransadaki baş mu. 

salahıyetlere IB~~ad.~n lngıltere. habiri, İngilterenin cenup sahi. 
ye yapılınası mumkun olan her linde bir limandan aşağıdaki tel. 
yard~ ya~ac~~:dır. grafı çekmiflir: 

Bugnn dorduncu defa olarak "Dün ak§8m buraya küçük bir 
Kanadadan askeri kuvvetli!r ve vapurla geldik. Normal istiap 
tayyareciler gelmiştir ki, bunlar, haddi 180 kişidir. Halbuki bu 
h~rp ba!~alıda~~ri Kanadanın seyahatte, vapurumuzda, normal 
gonderdıği en buyük 1cuvvcttir. yolcu miktanndan fazla olarak 
Kanadalılar, İngilterenin <?n mü- ~serisi Brükselden ve Pariste~ 
hiın müdafaa kuvvetleri Arasın. gelen 1300 ü mütecaviz muhaw 
dadır. vardL 

Bindistanda Tedbirler Vapurumuz, Gironde manaa. 
Hindistan hükWrıeti tfe müda- bmda demirli iken, ~aktan u. 

faa kuvvetlerini geniıletmıye ka. çan Alman bombardıman tayya. 
nr vemıiftir. Bu arada üç yüz relerinin hücumuna utramııtı. 
pilot ile iki bin tayyare maldnil- Bu Alman bombardıman tayya. 
ti hazırlıyacaktır. relerinden birisi düşürüldü. 

Hindistan milli kongresi icra Vapurda ezcümle, İngilterenln 
komitesi hariçten gelecek her sabık Madrit Büyük Elçisi Sir 
tehlikeye karp tedbir alnuya ka. Yeurice Peterson, Fransız Hava 
rar vsmi§tir. Nazın Pierre Cot, Fransz tiyat. 

Alman Csleri Bombalandı ro muharriri Henri Bematein ve 
İngiltere hava kuvvetleri ge.. Baron Roçild te vardı. Vapuru.. 

niş bombardımanlar yapmıy~ dE. muza, son dakikada, 12 İngiliz 
vam etmektedir. Dün R~n ve yaraluı da alınmqtır." 
Ror sabalan bombardıman edil

\ 

A iman teblifi, Normandie, Bref-ene ve Loire mansabı ile 
Rhone vadisi aruanda ukert barekitm devam ettiiini 

bildiriyer. Maginot'naa geıisinde Colmar civarında mahlar 
Framu kuvvetleri Ue Almanlar aramda pddetli çarpıpa•ar 

vakuhulmaktam 

çin, artık J aponyannı kuvve~ is- şu fıkrasını tadalım: 
timal etmesi mi lizım geleceği Bir gün dostlan, H 
sualini, kendi kendine sormak- kenarında, eiilmiş bir teY 
ta olduğunu beyan etmiştir. ken görmütler. Apdest 

Holanda Hindistam mes~lesine ıanmıtlar. Likin sokul11J1 
gelince, statükonun muhaf!lzası tıkları zaman Hocanın göl 
politikasına riayet edilm~iği tak nu kanştırmakta oldujıma 
dirdo, Japonyanın burada da ica. müşler. İçlerinden biri so 
bt!'Ul göre tedbirler alınası lazım - Hoca Efendi! Hayır • 
geldiğini bildirmiştir. yapıyorsun? 

Minscito Sakourachi oart:si na - Evlit! Göle maya atı1 
mına ıöz söyliyen Maliye Nazın, - Ne mayası? 
Holancia Hindistaru ve Fransız - Yoğurt mayası. 
Hindı Çinisi meseleleri hakk•nda - Be Hoca! Hiç göl 
hükumetin icap eden teebirleri tar da yoturt olur mu? 
almasını beklediğini söylem1ştir. - Canım! Uzun etme! 

Çine y apdan yardımlar ve biliyorum, göl maya tutma 
Japonya ma,.ya bi~ d~ ~ut~!··. 

D. N. B. ajansının bildirdiği- Bır eski f8ll1D sozünü 
ne cöre, Hindi Çini yolu ile dı~~lm l d , 
Choug King'e harp malzemesi 

1 
~· 0 maz eme. 

sevki hakkında Fransanın takip 0 maz 0 • ma~,, 
t • .ıw h t•- h k ti ····-ı- Son bır buçuk aylık hl e ~ı6• a u are e mu:.cuaa e- 1 . · • 

d N h. Sh" b . . çil en §8şırttı. Şımdı ne o 
en ıc > ım un gazetesı, Çın 1 ., On d h" ··ı 
uh bes. d İ . o maz. u a ı o çem 

m are . ın e ngiltere, Fr~ns~ yiz. Onun için işin kes 
ve Amerikanı? aldıktan vazıyetı böyle Nasrettin Hoca fıkr 
Japon:vanm hıç un~~ıy.ıcıığmı Bektati hikiyeleri pbi 
Yll~akta ve ıunlan ılive etmek. salardan hisse almııp ç 
tedır: tır. 
Au de\•letler, Asyadakl emper. 
yalist rejimlerini genişletmek e. NOT: 
melile Japonyayı tazyik etmek 

• 
istemişler, fakat hata illemi1ler. Gazinolarda, kahvelerde, 
dir. 

Muamele Vergisinin 
Toptancılara Tahmil 
Ettiği Mükellefiyet 

manasıyle sulhUn biUdlm 
esi, ve her milletin kendi 

pflyle, kendi istikbali ile 
gol olmasıdır. Bu yüzden 

18 mütarekesinin imzasına 

miş, rüyet prtlannm fena otm... Amerikadaki 
stna ve hava müdafaası toplan. Ankara, 21 (A.A.) - Maliye 
nm şiddetine raJmen bu hücum. Devletlerin Vek1letinden bildirilmektedir: 

tarihine kadar, yalnız vergiye tL 1 haziran 1940 tarihinden sonra 
bi smai müesseselerden yapJDJf vergiye tabi sınai müesseselerden 
olduldan mübayaalann miktan, veya bunlaruı fllyal, ıube ve sa. 
otuz bin lirayı geçenler ve yahut tıı majazalarmdan yapacaklan 
ayni müddet zarfmcla vergiye ti- mübayaatm veya sınai müessese
bi sınai müesseselere yaptırdık- lere yaptıracaklan imalatın da i
lan imalitm mildan otuz bin 1L livesi ve 30 bin liralık haddi dol
rayı tecavüz edenler ve yahut durduklan zaman mükellefiyete 
ayni müddet içinde mübayaat ve girmiı olurlar, Bu takdirde, ye. 
imalAtlan ayn ayn otuz bin u. niden işe batlamıı vaziyette ola. 
rayı geemese bile mecmuu otuz caklanndan, kanunun 37 inci 
bin liradan fazla olanlar yeni ka- madd i mucibince keyfiyet', 30 
nun muvacehesinde toptan~ ol- bin lirayı doldurduktan tarihten 

Barselon, 21 (A.A.) -
B. - Dük de Windsor, 
sekreteri ve refakatindeki 
zevat dün akşam saat 23 e 
buraya gelınişlerdir. Dük, 
sız • İspanyol hududunu 
quera'dan geçmiştir. 

lar muvaffakıyetle neticelenmif, Bazı toptancı ticarethane ve 

mancem·~~.ı tayyare üssüne döııe- Toplantısı müteahhitlerin 3843 sayılı mua. ne olan yerlerde bugün yapı. 
merasimin de ayni maksadı 

in edip etmediil, bizi en çok 
ündüren noktadır. 

&\''°" mele vergisi kanunu mucibince 
İngiliz deniz filosuna menıup Nevyork, 21 (A.A.) -Amerika mükelle~ete girip giimedilderi 

deniz tayyareleri dün Calais'de. Cümhuriyetlerinin Hariciye Na- ve mezkur kanunun muvakkat 
ki Alman topçu mevzilerini mu. zırlan RooBeYelt'n teklifi Ü%erille birinci maddesi mucibince beyan 
vaffakıyetle bombardıman et. Rio _ de • Jaııeiro'da toplanacak. name verip vermiyecekleri husu. 
miştir. tardır. suncla tereddüt ettikleri anlqıl. 

B• satulan yazdıimuz ll1'L Ruan'daki Alman hava mey- Roosevelt gazeteciler toplantı. dıjından kendile-ini tenvir mak. 
.ta mlitarekenaınenin yal· d~nı ~.bala~mıı ve aynca bu s~, ~ricaken, iktıaadi ~ıleı aşağıdaki izahat verilmiş. 

nıukaddemesini görmilf hula. cıvara dort yuz yangm bombası te§rild meaaı programının, uke. 
or ve bunun geçmlı hir mat- atılmı§tır. rl. müdafaa programı müt.~1-

Dükün sekreteri, 
Windsor'iuı cuma gunu 
lon'da kalacağını, cum 
nü Madrite hareket ed 
orada Londradan talimat 
ğuu bildirmiştir. İngiltereJI 
bon yolu ile avdet edil 

iyetln hatırasını silmeyi istih- tNGILtz HAVA TEBLlöt mı olarak bir iktıaadt mudafaa 
ettiğini anlıyoruz. İngiliz Hava Nezaretinin ver- programı tazammun ettljini be-

1'1ukacldemenin ihtiva ettiil Uç diği son tebliğ de tudur: yan ~tmif ve itt~ dilfünü~~ 
ta, Fransadan tam teslimiyet İngiliz hava kuvvetlerine men- t~bırler, nısıf. kurremiz sulhu
neeefini tasrih delilse de ima sup bombardıman tayyareleri nün munzam hır ~oruyucuau ol· 
ekte, bu da mütarekede lntL dün Amsterdam yakininde SchL maya matuf ve muvazenesi bo. 

ruhunun hakim oldutunu pol hava meydanına bir hücum ~lmuı beyne~l~l vaziyetin te 
çık göstermektedir. yapmışlardır. Asfalt pist üzerine sıratına karşı bızım ve diğer A-

llana karp aöylenec:ek bir söz dizilmiş düşman tayyareleri talı. =~~ Cühimamhuriyettmlerink~ . t!:b~ 
• da Avru anın Hl8 de rip edilmi§tir. Bütün tayyarele. ıya mı ye e e ıçın ır 

landıiı nokta:a kaldıll ve r~miz zarar görmeden dönmil§ler vasıtadır. 
(Zl Haziran IHO günü), dir. e 

· ikinci büyük harhin dahi Geçen gece bombardıman tay. Amerikan Salibiahmeri, fngi. 
esinden çok zaman önc:e, ü. yarelerimiz, tekrar Almanyamn liz Salibiahmerile "Saint Jigns 
ü hir büyük harp tohumları. Şimali Garbisindeki askeri hedef Ambulance,, lefekkülüne 100 bin 
ekilmiş olduğudur. lere büyük mikyasta hücumlar Sterlinlik bir teberrüde bulun. 

a...ım gibi 1914 - ıs harbini yapmışlardır. Essen Frintrop, ~ muştur. 
?dükten sonra 1940 barbint de terfeld, Hamm ve Ludnicghavfen ----o.--
enJerin temennisi, herhalde deki tren iltisak noktalan, gar- Bafhk De 1 fferincle 
Uçtlnc:il büyük harbi görme. lar vesair hedefiere hücum edil- Y e 
tıw. ~~ştir. Tayyarelerimizden ikisi Yeni TeAlrler ı~------------ donmemi§tir. Geçen gece sahil 

muhafaza teşkilitına mensup tay 21 

POLONYA 
Hükumeti de 
Londraya Gegti 

1 . Kaunas, (A.A.) - 14 sene. 
yare enmiz Şimal Denizi üzerin· denberi memleketin liy.uetıni L 
de .. blir d~einkel tayyaresi düşür- dare etmiı olan nuyonalistlerin 
mtış er ır ... 

Hamburgta bir margarin fab. partisi yeni Litvanya hüki&meti 
rikasına isabet viki olmuş ve al. tarafmdan feshedilıniştir. 
tı bin ton balina balığı yajı imha Riga, 21 (A.A.) - Harbiye 
olunmuştur. Nazırı ve ordu başkumandı9U geı. 

l..ondra, 21 _ Polonya Ciim.. 1NGILTEREYE y APILAN nerı..l Perkia vazifeeinden aff~ 
İli Baczkieirç bugün bura. ALMAN AKINLARI miştir. 

gelmiş ve Kral Georges ta.. Bu sabah İngilterenin Cenup Gene~l ordu~aki faal hizmet. 
1.-.u....ıı •• - karşılanmıştır. Polonya sahilinde bir Alınan bombardı. ten :hndi talebi '1 aynlmıf ve ih. 

ekili ile Erkinıharbiye reisi man tayyaresi ile İngiliz muha. tiyat teıkllltına ah'miftlr. Cüm-
buraya gelmişlerdir. rebe tayyareleri araamda 35 da. hurreiat, General Kleoina'l ordu 

• kika devam eden bir çarpıpna ol. bqkumandanbjma taytıı etmif. 
ae1çlka hükumeti reisi Pierlot m\lftur. Düpnan tayyaresi bir ttr. 
hükumet erkanı bugün Fran. 19hrin üzerinden uçarak mitral- .• • • • 
•n İspanyaya geçmi§lerdir. yöz atep açmı§tır. Muharebe tay Munakallt Vekilı ~ıyor 
efieri Portekizin merkezi o. )ar&leri havalanarak düşman tay Ankara, 21 (TAN) -Munaka
Lızbonda yerleşmektir. Hü. yaresine hücum etmiı ve kaçır- lit Vekilı Ali Çetinkaya bu ak-

llıete ait evrakı 15 otomobil nuştır. Hava müdafaa toplan da pmki trenle İstanbW. hl!reket 
akta idi. ates acmıstır. İnsanca zaviat vok etmıftir. 

1 - Yeni kanunun yedinr.i duklanndan bunlann 1 temmuz itibaren on beş gün içinde varı. 
maddesi mucibince, vergiye tlbi 1940 pazartesi günü akwamına dat dairesine bildirmeleri, defter
sınai müesseselerden veya bun. kadar birinci muvakkat madde lerir.i tasdik ettirmeleri ve· o ta. 
lann filyal, şube ve satıı mağa. rihteki stoklarım kanunun 32 in
••lanndan bır" takvı'm yılı ı"çinde muc~bincc beyannamelerini vE:r. 
~ f ı ri i asdik ci maddesi mucibince defterleri. otuz bin liradan fazla mal mü. meleri ve de ter e n t et. 

· leri · ed B ti ne kaydetmeleri ikaza eder. • ~ ...... ~ .. "1,.,. veyahut vergiye tırme ıcap er. u suıe e 
tibi sınat müesseselere iptidai toptancılıktan taayyün cdenkrin 6 - Toptancı ticarethaneye 

ek b. li d ellerinde 1 kanunusani 1940 ta. müteahhitlerle filyal, 111be ve sa· ıuca ... utı Vtrer otuz m ra ar. 
fazla imalit yaptıranlar toptan. rihinden evvel, vergiye t6bi sı- ttı malazalan tarafmdaiı bir gün 
rı fü~BTethene ve bu şekil mik. nal müesseselerden mübayaa e. içinde yapılan satıılardan doğru. 
tarda imalat yaptıran veya mü. dilmiş veya onlara imal ettiril. dan doğruya müstehlike yapılan. 
bayaat yapan ve kazanç vergısl m:ş mallardan stoklan varsa, hu lar için kanunun 317 inci madde. 
kanununun sekizinci maddesinin stoklann dahi muvakkat birinci si mucibince müşteriye fatura 
birinci fıkrasında yazılı olan mf1- madde mucibince beyannameJe. verilmesi mecburi kılınmsdıjl ci
teahhitler de toptancı müteah. re blli}anacak olan envantere ıe- betle bu satıılann akpmlan, sa
bittir. Hem mübayaat yapan, çirilmesi lizımdır. tq fi§lerinden veya müessesede 
hom ima.1't yaptıranlar için otuz 4 _Yeni kanundan evvel, mu. kullanılan buna mümasil sair ev. 

raktan '""'anlarak (Emtia itha. iki Amerikalı G·-.,_ bin liranın hesabına ın,ilbayaa ve amele vergisinden muaf iken, ye. ~.... 1• 

imallt miktarlannm · mecmuu ni kanunla vergiye tibi tutolmuı lit ve ihracat) defterine bı,. ka- Almanyadan ÇıJaım 
esasttt. olan sınai müesseselerden müba. lemde geçirilmesi caizdir. Ancak Berlin, 21 (A.A.) - D. 

2 - 3843 sayılı kanun Hazi. yaatta ı,uıunmuı veya bu mües. una! müeueselere ve yahut tica. .~janaı bildiriyor: Nevy~ 
ran 1940 tarihiDde meriyete gir. seselere imallt yaptırmif olanla- rethanelere yapılan ve fatura ve.. bune muhabirleri, A,,~fbli'. 
miı oldulundan, bir müessese.. nn 1 kanunusani ı940 tarihin- rilmesi mecburi olan satqlarda, ı.etecilerinden Ralph 
nin toptancı olup olınadttının den 1 haziran 1940 tarihine ka. her fatura muhtevi~&~ defte. Rouel Hill 24 saat zarfmcl& 
tayini için nazara alınacak mü. dar olan mübayaat ve imalitı 30 re ayn ayn kaydedilmea lizmı· man topraklannı terk·.ıabnl!ıltıl 
bayaat ve imalat, 1 Kanunusani bin lıra}ı geçmiş olduğu takdirde dır. vet edilmi§lerdir. 
1940 tarihinden itibaren yapıL bunlar da toptancı vaziy<?t!nde Sallhiyet sahibi ımıhflillel 
mış olanlardır. Ancak sınal mü. bulunduklanndan muvakkat bi- Scrvyet Sefirinin 137.etecilerin rapor ve 
esseselerin filyal, şube ve S3tıc: rinci madde mucibince beyanna- Bir 

7
;__.,; lerini Almanya ile diğer 

mağazalan, yeni kanundan ev. melerini vererek defterlerini tu- &MJIU..,.. ler aramnda1d münasebatı. 
vel muamele vergisine tabi tu. di;c ettirmeleri icap eder. Londra, 21 (A.A.) - Soıt,..ı cak mahiyette yazdıklarım 
tulmamıo; olduğundan. buralar. C!.J:...: .... ,......, b - a.woüd., ı .... -, .. lerdir 
dan ı Kanunusani 1940 tarihin- 5 - Yukarki izahata göre, 1 ~.. -3• ugun .. .._~.3e yan ey~ · 
denberi yapılmış olan mübayaa. kanunusani 1940 tlıitı nden 1 :::~ B~~ ... ~~ Meksika da Su· ıa"ilW11111~ 
lar, otuz bin Uranm hesabına it- haziran 1940 tarihine ltaCfar olan tür. ,,.... • .... _.,.. Nevyork, 21 (A.A.) -
bal ec:IHmiyecektlr. ICezalik ver. n:ıubayaat ve imalltlan. 30 bin kodan bildirildiğine göre, 
giye tabi olmıyan sınai müesse. lırayı bulmıyanlar, birmci mu. sika hü:kftmeü 10 milyon 
lerden yapılan mübayaalar, e<"- vakk&t madde hükmüne girmez. Tokyoda 7.ebele ve F.ll'tma lık bir istikraz akdi için 
nebi meırleketlerden ithal edil., Jer. Binaenaleyh bevanname ver- Tokyo, 21 <A.A.) - Tokyoda ka ile müzakere halinde 
mi§ olan mallar. trtm1eket dahi. mh·e d• me<"bur d0ğ'ldirler. Bun.. bir zelzele olmuş, ayni zamanda maktadır. Bu para me 
l,ndekl ticarethanelerden yapıl. ı Jıır, l kanunusani 1940 tarihin- ıdddetli bir fırtına cıkmış ve dü. siljhlt kuvvetlerınin art 
mıı olan mübayaalarda otuz bin 1 den J haziran 1940 tarih"ne ka. şen YJldınmlar birçok yangını.. sına tahsis edilecektir. 
liranın hesabına dahil de~·ldir. 1 dar vergiye tabi sınai !nÜessese- nn cıkmasına 'sebeo olmuştur. di~ine rore Meksika 

3 -- Binaenaleyh 1 kanunusani lerden yaptıklan mübayaalara ve İki kisi olıniış ve 108 kişi yara. dan bırkaç muhrip alacak 
1940 tarihinden 1 haziran 1940 1 ya oulara yaptmlıJrlan lmaljta .1.M1auı1AwıiA ~:u.·u1ı111m..· ~ICWıi&:..GtiaDldi 
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Mütarekenin Hedefi Anlaşıldı 

"'ransa SilihtanTecritveHarhin. 
Devamınca lngiltereye 

Karşı Kullanılmak isteniyor 

AMERiKA 
Mühim Kararlar 

Arifesindedir 
(Başı 1 incide) 

Amerikanın bitaraflık kanunu ve 
harp başladrğı zaman Amerika
dan gönderilecek tayyare ve harp 
malzemesinin Amerikan vapur
larile nakledilmesinin 'nenolun. 
masıdır. Müttefikler şimdiye ka
dar Amerikadan alabildikleri 
tayyare ve diğer levazımı mun
hasıran kendi vasıtalarile nak]e 
mecbur olmuşlardır . 

Afrikada Harp Şiddetli Oluyor 

lngilizler Eritree' de Italyanları 
Hezimete Uğrattılar 

-

(Başı 1 incide) ...................... -
altı yüz İtalyanın resimlerini ncş 

. N.B. 

(Başı 1 incide) 1 
Ajansının Tebliği 

Alman aJansı Fransız 
kabulü hakkın. 

şu tebliği neşretmiştir: 
uhrer ve baş:cumandan, yanında 
telif ordular şefleri, ordu başku
danlığı şefi, hariciye naz.ırı ve 
er muavini olduğu halde, Fran

.# .,, ·.,, • j '. .• 

Fransız Resmi Tebliği . 
Ankara, 21 (A.A.) - Fransız radyosundan alınan 21 Haziran Fransız 

sabah tebliği: Alman kıtaatı Cenuba doğru Ferrand - Clermont yakininde 
Rioma kadar ilerlemiı;ılerdir. J,oire üzerinde büyük değişiklik olmamıştır. 

Vc.sgeslerdeki Alman akınına, kıtaatnnız şiddetle mukavemet etmektedir. 

• • Ankara, Zl ( A.A.) - .Frnnsl7 radyosu ile alınan 21 Haziran Fransız 

retmEktedirler. 
Bır ltalyan bombardıman tay

yaıesı garp çölündeki lıatl,mmı-
zn düşürülmüş ve nltr kis1den 
mürekkep mı1rettebatr esir -edil. 
nıiştir. 

Bir Çok Şehirler Bombalandı 
Ingiliz hava kuvvetlerinin İ. 

talyada yaptığı tahribat hakkın. 
da mühim malumat veriliyor. 
Bu malUmata göre, İtalyanın 
harbe girmesinden 24 saat son. 

• 1 
ra Ingiliz bombardıman tayva. 

RESMİ HARP ' TEBLİGLERİ 

ltalyan Resmi Tebliği 
Italyada bir mahal: 21 (A.A.) - İtalyan umumi karargihının ın numa

ralı tebliği: 20 - 21 Haziran gecesi Bizert ve Malta deniz üsleri yenide!\ 
şiddet ve isabetle bombardıman edilmiştir. Keşif tayyarelerimiz Akdeniziıt 
hava ve deniz üslerini mütemadi bir nezaret altında bulundurmaktadırlar. 

Şimali Afrikada Şark hududunda harekata devam eidlmektedir. Bu ha• 
rekat sevküf, eyş sahasına inhisar etmekte olmasına rağmen düşman ondıııt 
fazla tayyare ve kırk kadar tank kaybetmiştir. Gece Marsa Matrouh ha~ıı 
üssü şiddetle bombardunan edilmiştir. Bu bombardıman mühim hasara ve 
büyi.ik yanp-mlara sebep olmuştur. Şarki Afrikada Javello hava üssümüze 
karşt yapılan neticesiz bir akın esnasında iki İngiliz tayyaresi düşürül. 
müştür. 

Düşman milli topraklarımız üzerine yaptığı akmlan geniş miktarda 
azaltmıştır. Niperia civarında kırlara bir tek bomba düşmüştür. 

one 
16 

ı p 
1nı 
'a 

heyetini. mütareke şartlarını ver
tizere kabul etmiştir. Fransız 

etı, aşağıdaki zevattan mürekkep
ılksek Harp Şürası azasından Or
ral Huntziger, Hava Generali 

gcret, Visamiral Leluc ve Fransa 
riik Elçisi Noel. 
'ührer, Fransız delegelerine, şart

Compicgne ormanında, l ı Teş

evvel 1918 de Mareşal Foch'ın 

ak~am tebliği: Vosıeslerde, ı;eni~ bir murabba halinde, kıtaatımız şiddetle 
harbe devam etmektedir. Bir ı;ok defa düşmanın taarruz1arınr püskürtmiiş. 
ler ve muvaffakıyetle mukalıil taarruza geçmişlerdir. Cephenin diğer krs_ 
mmda bilhassa CJennont - Ferrand mmtakasında mevzii ı;arpı§malar ol. 
muştur. 

Alman Resmi Tebliği 

Şimdi Roosevelt, yapılan yar
dımı daha müessir bir şekle soka
bilmek, Amerikan pilotlarmrn gö. 
nüllü sıfatile olsun, Avrupada 
harbedebilmesini temin edebil
mek ve bu suretle İngiltereye en 
ziyade ve çok süratle muhtac ol
duğu yardımı yapabilmek içın, 
ihtimal bitaraflık kanununu kal
dırmıya, Almanya ile mümı.sebet_ 
1eri kesmiye ve diğer bir takım 
kararlar ittihazına mecburiyet 
hissetmiştir. 

ralcri Cer.ovadaki Ansaldo, Tü
rindekı Fiat, Breda ve Coponi 
fabrikalarını şiddetle bombardı. 
man ettiler. 

Fiat fabrikası ışık fişekleri ile .. 
i 

gal etmesini talep etmeleri hat:c· 

1 edici mütareke şıırtlannı Al
murahhaslarına dikte ettiği ayni 

onda bildirmiştir. Bugün Com
nc ormanında vukua gelen bu 
a, vaktile Alman ordularının şe

ne karşı yapılan h:ıkareti silmiş

Führenn umumi karargahı: 21 (A.A.) - Alman ord'Uları Başkuman.. 
danlığmın tebliği: Krtalarımmn. Normandie'yi, Bretagne'yi ve Loire man
sabı ile Rhone vadisi arasındaki mıntakayı işgal hareketleri, metodik suret_ 
te inldşnf etmektedir. 

Bourgogne'da ilerliyen seri kıtalarrmtı, Lyon'u ele geçirmişlerdir. Gien 
civarmda Nevey'de, krtalarımız, yepyeni 100 tank alm:ışlardrr. Lorraine'de 
ve Alsace'da, Alman lcrtaları, düşmanın bazı noktalarda şiddetle mukavemet 
ettiği Maginot hattının bazı kısnnlannı temizlemeğe devam eylemektedir. 
Simali Lorraine'de, sıkıştırılmış olan Fransız krtalarınm bakiyesi, krtalarr. 
mızın hücumları neticesinde bir kaç parçaya ayrılmıştır. Vosges'lerin Garp 
kısmında, münferit düşman grupları sıkıştınlmşıtrr. Bn gruplar, MI.la mü_ 
dafaa etmektedir. Vosges'lerde, Umumi Harpte ııiddetli çarpışmalara sahne 
olan Hartmansweler Karf elimize geçmiştir. 

Bu kararları verirken de bü
tiin milletin arzusuna tercüman 
olabilmek için muhalif partinin 
iştirakine lüzum görmüştür. Cüm 
huriyet Partisi erkanından ik;si
ni kabinesine almasmm manası, 
bu olabilir. Ve bu tahmin doğru 
ise Amerikanm yakında mühim 
kararlar vermesi beklenebilir. 

kati bir surette teşhis edilmiştir. Colomale gazetesi İngilterenin 
Müthiş tarakeli bir infilak hu. Malta, Mısır, Yakın Şark, Avus. 
sule gelmiştir. İngiliz pilotu bu- tralya, Malais adaları, Yeni Ze. 
nu 1600 metre irtifadan görmüş landa, Sudan, Şarki Afrika ve 
ve iniilak o derece şiddetli oL Afrika cenup ittihadı ile posta 
muştur ki, pi.lotun alevin şidde. servislerini kestiğini iddia et. 
tinden gözleri kamaşmıştır. Bir mektedr. 

ri burada çok fena tesiretmiş MüSlııar 
lüman ve hırisiyan Araplar, itv.1- ·Cej 
ya tarafından vuku bulacak istila biı 
harc:>ketine karşı İngiltereye nıii• en 
zaheretlerini takviye etmiştir. i t 

• ~. 1 
Şanı, 21 (A.A.) - Suriyede rıı 

vaziyet tamamile sakindir. Yakı.ll eri 
Şark kuvvetleri kumandanı Qt.'ı' ttri 

neral Mittelhauser, halka hitabtl1 ıık 
neşrettiği bir mesajda, nizam ~ te 
asayışi idame etmiye ve her tüt' f.rl( 
lü kargaşalık çıkarmak teşebbiiS- ~alı 
lerini kati surette kırmrya a'l .. 1k · 
metmiş bulunduğunu bildirmiş.< iş 
ti'r. Her tarafta sıkı tedbirler a-ıtt Y 
lınmıştır. llh· 

Şerc.file mağlup olmuş bir has
kar§l bu vakada gösterilen vakar, 
lois adiliğinin Alınan ordusunu 
ir ettiği bu mahalde, ebedi bir 
ekmeğe matuf olarak dikilen il
lerle büyük bir tezat te:ıkil et
tedir. 

Führer adına, ordular başkuman
lığı şeii General Keitel, mütare
şartlarının aşağıdaki mukadde
mi okumuştur: 

!Führer ve Alınan ordulan ba-ş
andanı adına, sizlere aşağıdaki 

addemeyi bildirmekle kesbi ı;eref 
rlm: 

!Almanyaya, Amerika Birleşik 

letleri reisi Wilson tarafından ve
n ve müttefik devletler tarafın

teyit olunan teminata itimat et
olan Alman ordusu, 11 Teşrini

cl 1918 de silahlannı bırakmıştı. 
ne Alman milletinin, ne de Al

lı hükümetinin arzu etmemiş ol
ru ve muhasımların, ezici !aikiye
• rağmen Alman kara, deniz, ve 
a kuvvetlerini kati mağlübiyete 
atamdığı bir harbin sonu olmuş

o 

Hava kuvvetlerimiz, 20 Haziranda, düşmanın ricat yollarına hücumla. 
rına devam etmiştir. Palatimat ormanı önünde, pike bombardıman tayyare_ 
!erimiz, Maginot hattının bir seri istihkamını harp harici bırakmış ve bu 
suretle burada ha!ii müdafaada bulunan düşmanın bu mukavemetini kırma.. 
ğa yardım etmiştir. Alsace'da, Strasburg'un, Sc;hlctslad'ın ve Colmar'ın alın_ 
ması ile ve ayni zamanda Bourgogne kapılarının açılması ile neticelenen 
çarpışmalarda, karadaki hedeflere karşı harekete geçen tayyare dafi batar. 
yaları grupları, orduya mükemmel yardım etmiştir. ,Muharebe tayyarelerin. 
den ve pike bombardıman tayyarelerinden mürekkep gruplar, 20 Haziranda, 
Rochelle açıklarında ve Girende mansabında vapurlara hücum etmişler ve 
10 bin tonilatoluk bir nakliye gemisi ile dört bin tonilatoluk bir muavin 
harp gemisini batırmışlardır. 

21 Ha.-:iran gecesi, İngiliz tayyareleri, $imatl ve Garbi Almanya üze. 
rinde müte~ddit uçuşlar yaparak gayri askeri hedeflere bombalar atmakta 
devam etmişlerdir. Maddi hasar pek azdır. Fakat bir çok sivil ölmfüıtür. 

Dün, dii'}man, altı tayyare kaybetmiştir. Bunlardan dördü hava dafi batar_ 
yaları tarafından düşürülmüştilr. İki Alman tayyaresi kayıptır. Denizaltı 
kuvvetlerimiz, birisi Royal Mail'e ait 11 bin tonilatoluk bir vapur olmak 
üzere dört İngiliz ticaret gemisini torpillediklerini bildirmektedir. 

Maginot hattmm zırhlı ve betoıq.u istihkamları arasında gediklerin aı;ıl. 
masmda ve istihkam kuvıvelerimiz, metin bir dül}mana karşı büyük şecaat 
göstermişlerdir. İstikbal, ba Alman kıtalarmın şanmı takdir edecektir. 

• • • 1 '. • '' ' • •of. . . ' .. • . ' •• 

Romanyada 

Müttehit Parti 
(Başı 1 incide) 

Siyasi Affı Umumi 
Bükreş, 21 (A.A.) - Kral, va_ 

tana hiyanet ve casusluk cürüm. 
leri hariç, bütün diğer suçlara 
ŞS.mil olmak üzere geniş bir si. 
yasi affı umumi kararnamesini 
imzalamıştır. 

Rumen Ekalliyetler Naz1rı 
dün akşam Macar !Ayan ve Me
b..ıslarını kabul ederek Roman
yadaki Macar ekalliyetini alaka
dar eden muhtelif meseleleri gö. 
rüşmüştür. 

• 
Rumen deniz servisleri, .şirke

ti Köstence ile Pire arasındaki 
servislere bugünden itibaren de
vam edil~ğini' bildirmiştir. 

YUGOSLAVYADA 

bombardıman tayyaresi, fabrika-
nır. cenup kısmı üzerine isabet~ 
ler kaydetmiştir. Sekiz, gayet a
ğır bomba atılmıştır. Bu bomba. 
iar yangınlar çıkarmıştır. 

Bu büyük fabrika mıntakasın_ 
da. diğer tesisat üzerine de isa
betler kaydedilmiştir. Turin'in 
Şimalinde mühim .bir demiryolu 
teşa'üp noktasını İngiliz tayya. 
releri muvaffakıyetle bombardı. 
ınan etmiştir. 

Cenovada Ansaldo fabrkasınm 
şimal kısım üzerine bombalar 
atılmıştır. Tayyareler uzaklaştı. 
ğı esnada birbirini takip eden 
çok şiddetli infilaklar husule geL 
m:ştir. 

İngiliz tayyarelerinin İtalya. 
mn sair noktalarında yaptıkları 
hücumlarda, birçok yangınlar çı. 
kardım~ ve SentasangiovDninda 
kain büyük bir tayyare fabrika. 
sır.da pek şiddetli bir infilak hu
sule gelmiştir. 

Turin'de pek mütim bir fab. 
rika olan Coponi fabrikası da · 
muvaffakıyetle bombardıman e. 
dilmistir. Seftiponente'de kain 

• 
Fransız hava kuvvetleri de dün 

İtalya.ya karşı faaliyette bulun. 
muşlar ve Trablusgarp ile Sar
dünya adasındaki İtalyan üslerini 
bomb&l amışlardır. 

Suriye ve Filistinde 
Kudüs, 21 - İtalya papnsla

rınm Sınyor Mussoliniye müt a. 
caat ederek İtalyanın Kudüsü i~-

Aylardan, Haftalardanberi Sinema ileminin en Yxlmaz kahramanı 
Film dünyasmm en parlak bir meşheri olan 

L A L E 
Buıün şaheserler dizisinden iki film birden gösteriyor. 

1 - BROKLİN KAHRAMANI 
Altın sesli Amerikanın Sarışm Güneşi 

DICK POWEL PRISCILLA LANE 'nin 
Şarkı .... Müzik,.., Zevkle işledikleri bir harika 

2-ÇELİK KAFES ~\· 
İshrabm kaynadıiL.. Gang5terlerin dehııet saldığı büyük Avantür at 

ve heyecan filmi. Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 
/ 

~e: 
• z 

ütarekeyi imza edecek olan AL 
heyetinin muvasalatı anından iti. 

en, bu devletler, resmen vermiş oL 
ları teminatları ihlil etmeğe baş. mümessili ordu başlCumandanı halefeti ile karşılanmıştır. 
ışlardır. Alman milletinin büttln Gene!"al Keitel ile tP.krar temas Almanlar ise, 100 kilometrelik 

r , . 
Bc1grat, 21 ('A.A.) - Şimdıye lfü bahri tezgah, Anan'da kam ~ 

aplarmın başlangıcı bu vagonda.. etmeğe devam eylemişlerdir. bir cephede 4000 tank harekete 
Bir millete tahmil edilebilecek M..izakere devam etmektedir. geçirmeğe muvaffak oldular. Al. 
ir ve tezlil edici herşey, maddi ve * manlar, meşum bir hata yüzün-

1evi bütiln istıraplar, bu mahalde Führcrin umumi karargahı, 21 den tahrip edilm.iyen köprü üze. 
muştur. Dört sene süren kahraman (A.A.) - Compigne hadiselerin- rinden Meuse'ü, büyük miktarda 
mukavemetten sonra, yegane zaafı, den sonra Führer aşağıdaki e. tayyarelerinin himayesinde, tank 
okrat devlet adamlarının vaadleri. mirleri vermiştir: kütleleri ile geçmeğe muvaffak 
nanrnak olmuş bulunan bir mille_ 1 - Tarihi vagon, hatıra taşı oldukları zaman, 9 uncu Fransız 
Farşı verilen sözler ve yeminlerden ve Gol zafer abidesi Berline nak. ordusu geri çekilmeğe mecbur 
lmüştür. ledilecektir. · kalmış ve bu suretle açılan rnüt-
Eylul 1939 da, Büyük Harbin 2 - İki trenin hatıra plakla. hiş gedik hiç bir zaman dolduru-

angıcmdan 25 sene sonra, İngilte. rımn bulunduğu yerler tahrip e- lamamıştır . . Bundan doğan ka· 
ıve Fransa, hiç bir sebep olmadan, dilecektir. yıplar o kadar büyük olmuştur ki 
µnyaya yeniden harp ilan ettiler. 3 - Mareşal Foch abidesi ol. bunci~n sonraki kahramanlık, 
Simdi, meseleyi silahlar halletti. duğu gibi muhafaza edilecektir. parlak taktikler ve durmadan ve
i?lsa, mağlilp oldu. Fransız hükCL SON HARP VAZİYETİ rilen muharebeler, bunu telafi e. 
i, bir mütareke için Alman şartla. dememiştir. Bunun üzerine zafe. 

bildirilmesini Alman hiikftmetin_ Lonra, 2l _ Almanya, _ Fran. re doğru bir ilerleyiş başladı ve 
rica etti. Bıı şartların bildirilmesi sa harbi şiddetle devam etmek- Almanlar kazandılar. Fransızlar 
tarihi Compiegne ormanr seçildi tedir. Muharebelerin en şiddetli· tanktan ve tayyareden mahrum 
bu, Fransa için tarihinin şereili si Fransanın Şark kısmındadır. oldukları için mağlup oldular. 

kadar k~ıbinede yapılan dcği~ik. 
lik beden terbiyesi nazırı Tomic;' -
in yerine mebus Dunan Pantiç'in 
getirilmesine inhisar etmiştir. Sa 
bık nazır Tomiç, Bclgrat beledi
ye reisliğine tayin edilmiştlr. 

• 
Belgrat, 21 (A.A.) - Dün sa-

at 17 de Bulgar. Yugoslav Tica
ret odası fevkalade bir ir;tima ak· 
detmiştir. İçtimada Bulgaristanın 
Belgrat elçisi hazır bulunmuştur. 

• Roma, 21 (A.A.) - Muhtelit 
İalyan - Yugoslav mübad2le ko
mitesi 1940 _ 41 senesi içindi'! iki 
memleket arasında yapılacak tı
cari müı adelelerin program•rıı 

tesbit etmek üzere Roma:h top
lanmışt:r. 

Yugoslav ve İtalyan heyctlerL 
nin reisleri bu hususta bir itilaf 

sayfasını teşkil etıniyen, Alman Burada iki taraf taarruz ve muka Siyasi sahada hükumet merke. 
· · .. d f t k k imzıı etmişlerdir. eti için de bütün zamanların en bil taarruzlarda· bulunmaktadır. zını mu a aa e meme ararı, 

uk zilleti gibi telakki olunan bir Almanlar da bilhassa Colmar ve umumi itimada ciddi bir darbe 

bir dökümhane de ayni -suretle 
bombardıman edilmiştir. 

Roma, 21 (A.A.) - Nazione 

~A M ER 1 KAN 1 N 

Müdahale ihtimali 
(Başı 1 incide) 

ye-ı. partısınin önümüzdeki gün· 
lerde mühim bir fikir mücadele. 
si ile meşgul olacağı ~nla)tlıyor. 

Demokratların müdahale ve 
h!trp partisi sayılmasına mukabil 
cümhuriyetçilerin ademi müda. 
hale ve sulh tarafını iltızam et. 
m<:k istemeleri kuvvetle muhte· 
me~dir. 

ıv::eselenin önümüzdeki günler_ 
d~ dr--rinden derine müzakere ve 
münakaşa zemini teştdl etmesi 
bekleniyor. 

ASKERLiK iŞLERi: 

ıranın, haksızlığı tamir edici bir Olidhvcn arasında şiddetli mu- vurdu. Hükumet Tours'a taşındı- Murrin ve Gstaad tahaşşüt kam. l 
let hareketi ile ilelebet silmek için harebeler cereyan etmekte oldu. ğı zaman yakında teslim oluna. pl haline getirilmiştir. Ma UI Subayları 
lmıı;tır. ğundan bahsetmektedirler. Fran- cağı hakkında şayialar dolaşma. İsviçre ile Fransa arasındaki Şubeye Davet 

pranaa, bir tek seri kanlı çarpıııı. sa haricindeki bütün Fransızlar, ğa başladı. Roosevelt'e son bir münakalat tamamile miinkatı- Beşiktaş Askerflk Şubesinden: 
ıarda kahramanca mukavemetten hükfunetlerini harbe devam et. hıtap yapıldı. Reynaud ve Man- dir. Posta telgraf ve telefon mü- 1 - Şubede kayıtlı olan harp ma-
ra, mailQp oımuıt ve yıkılmıştır. miye teşvik eylemektedirler. İn. del ve diğr bazıları, şerefli bir nakalatı da kesilmiş bulunmak. ımü subayların bizzat kendilert ta
tıanya, mütareke şartlarına veya gilteredeki Fransız kolonisi so- sulh akdi için Alman generalle- tadır. Halen yalnız bir tek tele. rafından imla edilmek üzere emekli 

· d · b' · · ·· t' f d 1 y " öksıiz dullar subesinden namlarına takcrelenne, bu erece ıecı ır nuna kadar Ingiltere ile beraber rıne muracaa ın ay asu ıgı u- fon hattı vardır ve o da resmi · d M 1 p t · G matbu cetveller gelmiştir. 
nıa karşı tahkir edici bir mahiyet harbe devam edeceklerini ve zerın e areşa e aın ve ene_ ve dı'plomatik go"ru" smelere tah-

1 V d 1 b 
_ 2 - MezkCır cetvelleri kendi el 

mek niyetinde değildir. her fedakarlığa katlanacaklarını ra eygan i e eyhude yere sis edilmiştir. yazılarile yazmaları Lizım geldiği 
'Alman talepleri şu hedefleri bildirmiştir. münkaşa ettiler ve Hitlere müra İspanyaya Muhacir Akını bildirilmiştir. 
trnektedir: Reutere göre, Fransız Ordusu caat ederken bir askere müraca- İrun, 21 (A.A. - Muhacirle- 3 - Mezkür cetvelleri alıp pek 
' 1 - Mücadelenin yeniden Neden M~ğlup Oldu? . at etmekte olmadıklarını söyle. rin gittikçe fazlalaşmakta olma. [yakın zamanda imla etmedikçe 940 

lamasına mani olmak, İngilterenin Cenup sahilinde diler. Fikir ayrılıkları devam e- sı sebebile, İspanyol makamları, senesi bey'iye ikramiyelerinden mah-
' 2 - İngiltere tarafından ken. bir limana vasıl olmuş bulunan diyordu. Kabine 13 Haziranda Fransız _ İspanyol hududundaki r~~. kalac~k!armdan bu hususun gö
inc tahmil edilen harhin de- Reuterin Fransadaki daimi mu- Bordeaux'ya gitti. Bordeaux'da. kontrolü daha ziyade sıkılaştır- zonune gct~rılerek ona göre muamele 
ını için Alınan~~ya tam emni. habiri yazıyor: ki intizamsızlığın yanında Tout's' mışlardır. Hududa yeni İspanyol yapllması ıliln olunur. 
ti vermek, "Objektif Fransız mahfilleri, daki intizamsızlık hiç bir şey de- cüzütamlan getirilmiştir. • 
' 3 - Esasınr, Alman devleti· Fransız ordusunun mağlubiyeti- ğildi. İdari tedbirler çok iptidai İrun mıntakasında yagv an sid- Yerli EminonU As. ş. sinden: Ev-·a· · 1 k g-lub· t• ~ velce yapılan ilan mucibince 30 Hazi-
ccbirlc ,·apılan haksızlıkların ni ve bunun üzerine teslim olma. ı 1 ve nızamsız 1 rna ıye ın detli yagy murlar, Fransız • İs. " k k ld v h" · · f 1 ran 940 nihayetine kadar yoklamaya 

'niri (c~kil edecek yeni bir sul- yı düşünen Fransız hükumetinin pe ya ın ° ugu ıssını az a- panyol hududu ile San - Sebas. müracaat etmiyenlerin müracaatı ka-
n tesisi için lüzumlu iptidai hareketlerini iki sebebe atfetmek laştırdı. tien arasında tren ve yol müna. tiyen kabul olunmıyacağı gibi hakla-
tfarr kurmak. tedir: Müzakereye tata.ftar şahısları kalatmı birkaç saat kesmiştir. rında 1076 No. ıu kanunun 10 ncu 

3u mukaddemenin kıraatini müte- Fransız Başkumandanlığının içine almak üzere kabinede tadi· Bu esnada telefon muhavereleri maddesinin para cezası tatbik oluna-
P Fi.ıhrer, "Dcutschland über al- askeri nazariyeleri ve hükumet lat yapılması kararının, Bor- de çok büyük teahhurlarla ya_ c:ıih ilan olunur. 
, n<>gmclcri arasında vagonu ter- azası arasındaki şiddetli fikir ay. deaux'da Pazar akşamı toplanan pılmıştır. !!!""'!~----~----~== 

'stlr. rılıkları. kabine ictimamda alındığı sanıL e 
l\lii7.akere Tekrar Başfofl, Başkumandanlık, tankların ve 1 maktadı~... Bordeaux, 21 (A.A.) Rey-

'Führcr rnaiyetile, Compigne hava kuvvetlerinin ehemmiyeti. İsviçı"ey~lıGeçcn Askerler naud bu sabah Mareşal Petain'i 
manrnı terkettikten ve Gene- ni istisgar etmiş ve bunları yar- Berne, 21 (A.A.) - Fransada ziyaret etmiştir. 
ı KEitel Fransız murahhasla. dımcı silahlar olarak telakki ey. Alman ilerlemesi yüzünden tec. e 
•a şartlarını bildirdikten sl)nra lemiştir. Fransız Başkumandan- rlt edilmiş olan birçok Fransız Londra gazetelerinin bildirdi. 
t 16,25 tc Fransız murGhhas- lığı, mevzi ve istihkam harbine asker ve sivil halkı, İsviçre hU- gıne göre, Fransız Generali 

•
1 

andarnda müuıkere dmck güveniyordu. Almanların kulla- dudunu geçmcğe devam ediyor- D'arman de Pouydragaim İsvi~
re kendileri için hazırlanmış nacağı taktiği evvelce gören de laı- Les Rousses Fransız kalesi. re hududunu geçmiş ve internc 

ıtl cadıra çekilmişler ve doğru Gaulle, Reynaud'un makine har- nin garnizonu, Vaud Kantonu edilmistir. General D'arman de 
r telefon hattı ile Bordeaux. bi hakkındaki kitabından ilham civarında hududu gecm1stir. Pouyd~agaim kolordu kuman_ 
ki Fransız hükumeti ile göri.i~. alarak, seri halinde tank ve tay~ Garndon silahtan tecrit edil~rek danı ve Strazburg'un eski askeri 
islerdir. Saat 18 de yeniden yare imalini tavsiye etmişti. HaL kampa yerleştirilmiştir. Kış valisi idi. Umumi Harpte Alp 
,..ona rlönmüsler ve Führerın buki, bu baskumandanlıihn mu. sporlan merkezi olan WengPn, _avcılarına kumanda etmekte idi. . 

4 cü i.cra dairesinin muayyen mı

marasında herkesin görebilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan faz
la malumat almak istiyenler işbu 

şartnameye ve 937 /686 dosya No. si
le memuriyetimize müracaat etmeli
diı:-. 

2 - Arttırmaya iştirak lçin yuka
rıda yazılı kıymetten satışa ı;ıkımlan 

hisseye isabet eden kıymetin yüzde 
7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankann teminat mektubu tevdi 
edHecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrımenkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialaTıru işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte memuriye
timize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sabit ol
madıkça satı~ bedelinin paylaşmasın
dı\n haric kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malümat almış 

ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
v<> ii.ih::ır nlıınıırlar. , 

1'11' 
KAYIP - Ankara Ziraat Brıl1 rı• 

sına verdiğim 3379 numaralı cüıd8 ., ' l 
• J<8J lar. 

la evrakıma basılmış mühürümil ''f' 
" ell '.: ı bettigimden hükümsüzdür. Kef _,,,,. 

~ ı·e ı.I' • ı 
Z.,A Y i -:- Her tlirlil ticaret v: il 

9
, :ıtJti 

sıısı işlerımde kullandığım EytıP ıı• "1-d 
dındaki mi.ihürümü 21 - 8 - 940 c • ~. 
ma günil zayi ettim. Yenisini al'1~1 tl'.·: 
ihmdan eskisinin hükmü olmadıı; OP 
ilan eylerim. Valovada kasaP E'/ 
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22 HAZİRAN 1940 

TAN 
BONE BEDELi 

rkfyıı Ecnebi 

Kr. 1 ıene 2800 Kr. .. 6 Ay 1500 .. 
" 3 Ay 800 " 
" 1 Ay 300 .. 
tlerarası posta ittihadına 

olmıynn memleketler için 
e bedeli milddet sırasiyle 

16, 9, 3,5 liradır. Abone be
peşindir. Adres değiştirmek 

\uruştur. Cevap için mektup-

~ ...,_ _____ ı_au_m __ d_ır_. _________ , 
10 kuruşluk pul ilAvesi 

1 .... _ 
~ Mlıiıllı 
r, ıeyden Önce 
t~ ~a Maddelerile 

gul Olunmalı 
lr taraftan Ticaret Vekili. 
miz, Dıtikara karşı açılmış 

an mücadelenin şiddetlen. 

eğini bir daha müjdeler· 
Ji bir taraftan da, biz de bu 
U.. nin tahakkuka başladığı ü. 

i uyandıran havadisler oku
Fakat bu havadislerden 
ımn mahiyeti bizi bir nok-

rinde ehemmiyetle dum,ak 
iyetinde bırakıyor. Mes~ 

kU gazetelerde, bir muhte· 
~ tevkif olunduğunu bildiren 
r rlevha gördük. Bu .serlevha 
fııl aJıj havadisi O'kuyunca öi

ki, tevkif olunan vatan
işledibri cilrüm, termos llı
yapmakmış. 

he yok ki, termos muhte
ba~ı boş bırakılmasını is· 

k değildik. Hatti eğer ha. 
zaruriye maddeleri iize-

ihtikar yapanlann tamaml
yı ele verdiklerine bnl 

ık: 

Bakın: Değil havayici za
maddeleri üzerinde, ter

'bi kendisine on beşinci 
de muhtaç bulunduğumuz 
ta jizerinde bile ihtikara 
n ~ırakılmıyor!" Diyerek 
ve memnuniyet duyardık. 
t cimdi bir termos ihtiki-
~ • k .. 

eydana çı armak içm lıar-
zılhmet ~e gayretin, daha 

avayici zaruriye madde. 
erinde teksif edilmesini is
\'l' beklemek zaruretinde· 

iinkü termos gibi b_ir meta 
de ihtikar yapılmasından, 
, kimseden yardım görmese 

r korunabilir. Çünkü, niha. 
hpacağı şey, bu hiç te eL 

• ln11yan metaı satın almnyı
~ ktir. Fakat et, sebze, mey. 

l, yağ, vesaire, termosa, la. 
Ya veya çocuk oyuncağına 

ıez. 

un içindir ki, hiz, ihtikara 
•~rlan mücadelenin, hakiki 
ne ve hakiki düşmanına 

olunmasını bugün lıir de. 
temenni ediyoruz! 

er yaz mevsiminin, bize 
hayli zarar veren ve bir 

' tedavi olunmıyan dertlerin· 
',i de, plajlarda, deniz ha

llrında vuku bulacak kaza
~arşı hiçbir tedbir alınma. 

iki gün evvel, Moda de· 
amından denize giren hir 

'lln hayatı kurtanlam•dı. 
" de, denizden sağ çıkanlan 
, tandaş, - meydanda derhal 
.. lis bulunamaması yüzün
"' oraya gelmiş bulunan im· 

•ıhhi arabasma zamanında 
"' 'lemediği, ve hastahaneye 
"' İJemediği için! 

girdiğhniz yaz mevsmi. 
ilk fiili ihtanndan ders 

rsek, kim bilir daha ne ka. 
Yat kurtarmış olacağız. 
İze yüzme bilmiyenler gl· 
. Yüzme bilenler bile, her. 
bir kaza neticesinde, yar
ltıuhtac olabilir. Bütün bu 
Here kaTSl plajlarda alın-
dbtr nedir? / 
e belediye, her plaj, ve 
lli'Z hamamı sahibini, hem 
kurtarma vesait ve memu· 

de daimi birer doktor 
urmıya mutlaka mecbur 
ıdır. 

tedbirlerin alınmadığı müd 
karşılaşacağımız çok acı 
a bir "Kau" ismi vere

. Çünkü kaza, insanın önü. 
enıiyeceği felaketin adıdır. 
i deniz hamamlarında ve 

ds her yıl verdiğimiz kur. 
. "önüne ecçilemiyccek 

felaket" e uiramıı deiildir-

TAN 

( 
\... 

CENEVRE MEKTUBU J 
Alman Altına işgali 
Geçtiği Gün ''Paris,, 
Şehrinin Manzarası 

Yazan: Sevim SERTEL 

Tayyare Hücumuna Uğrıyan Bir 
lngiltere Şehrinde Geçen Yakalar 

Cenevre, 18 

B irkaç İtalyan, bir İspan· 
yol, bir İsveçli gazeteci 

ile birlikte, Alman askerlerinin 
arkasından 14 haziranda Parise 
giren bir Amerikalı mesle!tda
şım, bugün buraya geldi. Ken.. 
disinin aldığı intibalar çok acı· 
dı!'. Bana, gazetesi için hazırla
dığı mektuplardan bazı notlar 
verdi. Bunlan kopye ediyorum: 

"Brükselden Somme'e kadar, 
Alınan taarruz yolu üzerinde, 
harp, hala kabuklanmamıı ya. 
ra halinde. Amiens'de bu yara 
çok büyük. Harp burada 16 gi.ın 
duraklamış. Biz geçerken oraya 
tekrar dönen talisiz Amiens'llle. 
ri gördük. Bunlar, evlerinin yer· 
!erini arıyor, arıyor ve bulamı
yorlardı. Bazıları, hatta sokak
larını bile dönüp dolapyorlar; 
sonra durup dehıetin maddeleş. 

Roma Muhabirimiz Cenevreden : a~~~~-~J 
tiği yüzlerini, bir mucize gibi 
sağlam kalmış katedrale kaldı· 
nyorlardı. 

Öyle buralarda yalmz ıu ka
tolik katedrali kalnıı§tı; belki 
de, bu büyük ve insafsız akını 
yapanlann, binlerle yıllık ina. 
nışlan da yıkmak için yapacak. 
lanna biricik tahit olmak için. 

A rtols ve İle de France 
yollan üzerinde Pariıııe 

doğru bir otomobil içinde ko~u. 
yoruz. Bize Paris yolunu göste
ren, yıkılmış köylerle kasabalar, 
devrilmiş otokarlar, yanmıf o.. 
lan harp materyelidir. 

Yolumuzun üzerindeki ha. 
rabiler, yer yer acaip stçrama. 
lar da yapmıı: Bir tek duvan 

bile ç&tlamamış köylere rasUa. 
nıyor. Ayni ıssızlığa terk:dilmiı 
olan bu biçare köşelere harp ne
den böyle istisnai bir muamele 
yapmJf, anlaşılmıyor. 

Bir ara, yollarda, bir kaç gün 
önce bırakıp gittikleri köyleri
ne doğru dönen kafileler peyda 
oldu. Hepsi de kaçırabildikleri 
ancak bir kaç parça §eylerini, 
sefaletlerini taşır gibi, kimı o
muzlannda, kimi el arabası, bi. 
siklet, çocuk arabası gibi vası
talar üzerinde tapyorlar. 

Oise ırmağını askeri bir mu· 
vakkat köprü üstünden geçtik
ten sonra, ufukta, gökteki bulut 
lardan daha ağır bir kara du. 
man gördük. Tutuşmuı benzin 
depolannm dumanı mı? Belki 

Hidiselerin Alması 
Muhtemel Şekillere 

Dair Tahminler 
F ransamn mağlubiyeti ve 

sulh istemesi neticesi. 
beynelmilel vaziyet yeni bir saf.. 
haya girmiş bulunuyor. 
Almanyanın, Fransayı en mü.. 

him servet kaynaklarından mah 
rum etmeği ve üçüncü derecede 
bir devlet haline getirmeği is. 
tihdaf ettiği anlaşılan sulh şart. 
lan kabul edilemiyecek-kadar a_ 

~ırdır. Buna rağmen, Petain 
_ ihtimal onun yerine yarın ge. 
lecek olan nazi taraf tan Laval 
veya de la Rocque. ~abinesinin, 
muhtelif sebeplerden dolayı bu 
şartlan kabul edeceği tahmine
dilebilir. 

Bu takdirde Fransada - vazi
yetin çok gayri müsait olması. 
na rağmen - Commune de Pa
ris şeklinde bir ihtilal hareketi 
vukua gelmesi de ihtimal dahi
lindedir. Böyle bir hareket mu. 
vaffak olduğu takdirde teşekkül 
edecek bir ihti181 hükumeti, ce. 
nuba doğru çekilen Franstz or. 
dusu ile, Fransız ve İngiliz ha. 
va ve deniz kuvvetlerinin i~L. 
rakile Pirene dağlarının ötesine 
geçmiye ve Fransız ordusunun 
Marne'de tutunamadığı anlqıl.. 
dıktan sonra yeglne yapılacak 
makul hareketi yapmıya teşeb
büs edebilir. 

E ğer Fransız ordusu büs
bütün perişan bir halde 

değilse, İngilterenin, İspanyanın 
muhtelif sahillerine yapacağı 
asker ihraçlarile beraber vukua 
gelecek böyle bir hareketin mu
vaffak olması - zayıf bir ihti.. 
mal ifo • mümkün gibi görünü
yor. Franco'nun kuvvetli bir 
ordusu yoktur; diğer cihetten, 
bizzat İspanya içinde isynn bny. 
rağını tekrar açmak için fırsat 
beklıyen cümhuriyetçi İspan.. 
yolların, Fransız ordusunun ha
reketini kolaylaştıracak mahi.. 
yette yardnnlanna intizar edile. 
bilir. İspanya dahili harbi es
nasında Fransaya iltica eden 
yüz binlerce cümhurtyetçl İS
panyollardan da bu if için iıtı. 
fad~ edilebilir. 

Fransız ordusu bu hareketi, 
m•Jvaffakıyetle başarıp Pirene 
dağlarının arkasına yerleşebilir. 
ı;e İspanyada Almanyaya kaJ'fl, 
İngiltere ile beraber bir muka
vemet ve taarruz cephesi kura. 
bilir ve ancak bu takdirde A. 
merikanın müstakbel yardımla.. 
rının bir manası ve kıymeti o!a. 
bilir. 

Bu yapılamadığı takdirde 

• iayri muntazar hldlseler otta. 
y:ı çıkmazsa • Alınan ordusu, 
bir taraftan Fransanm cenup 
sahillerini, Havre'ı, Toulon'u 
iıgol edecek, diğer cihetten İs.. 
panyaya müttefik aıfatile gire
rek Cebelltanğa kadar yürüye. 
cek, İngilizlerin en hayatı olan 
bu üslerini eline geçirecek ve 
artık İngiliz ve Fransız donan. 
ması için Akdenizi terketmek
ten başka yapacak bir şey kal.. 
mıyacaktır. Bundan sonra, Ce. 
zair, Tunus, Mı1ır, Suriye ve 
Muıul petrolleri, Alman ve ltaı.. 
yan kuvvetlerinin eline kolay. 
lıkla geçmlı olacaktır. 

H ldilelerin Garp cephe.. 
sinde bu tekilde inkipfı 

k:lrşısmda, prkta Sovyetler na
sıl bir vaziyet alacaklardır? 

Sovyetler, harpten evvel. AL. 
manyayı askeri bir harekete 
geçmekten menetmek için, İn
gilizler ve Framızlarla bir anlq 
ına yapmıya muvaffak olama
yınca, bizzat Almanlarla anlat
tılar. Bunda, iki esas maksatla
n olduğu anlaşılıyor: 

1 - Rusyayı harp aahnesi 
yapmaktan kurtarmak, pek kor. 
kunç olduğunu herkesten iyi 
bildikleri Alman ordusunu gar· 
be tevcih etmek; 

2 - İngilizlerle FraDSIZ!ara 
karşı yapacaklİtrı harpte en ni
hayet yıpranacak olan Alman. 
yada bir komünist lhti.Wl ~ık
masını kolaylaıtırmak. 

Sovyetler, birinci maksatları. 
nı tahakkuk ettirmi§lerdir. Al· 
mantarla anlaşmamı§ olsaf Jılar 
Frans.ı. ile beraber altı devleti 
bir hamlede mall!ip eden Al
man kuvvetleri, Sovyetlare kar. 
p harbe gimıif olacaktı. 

Fakat ikinci maksat tahakkuk 
etmemiştir. Bilikls, Franuz or. 
dusunun akıllan durduracak 
d,recedelrl mukavemetsizliği, 
şimdilik ihtilllin Almanyada 
değil, Fransada çıkmasına mü. 
salt zemin hazırlamıştır. 

Bu vaziyet brpıında Sovyet
ler ne yapacaklardır Alınan 
hegemoniai altmda bir Avrupa 
devletleri heyeti müttehidesi 
tefldllne, bOtün A vrupada bir 
nazi rejiminin teeuflsilne mü
saade edecekler midir? 

Sovyetlerln, Alman ordusu. 
niın Garp cephesinde işini biti
rip te serbest kalacalJ zamanı 
ıükWıetle bekliyecekleri tahmin 
edilemn. Bu harbin bqlanpm 
dm itibaren. Finlanda, Latanya, 

Estonya ve Litvanyadald strate. 
jık noktalan ellerine ge_sirme· 
leri ve son günlerde, bu mem
leketlerdeki askeri mevkilerini 
takviye etmeleri, bu tahmini te. 
yit eder mahiyette tedbirlerdir. 

Bir kaç gün evvel gazeteler, 
Sovyetlerin Almanya hududun. 
da 150 fırka tahşit ettiklerini 
yazıyorlardı. Bu haberin ne de
receye kadar mevsuk olduğu 
bilinmezse de, harbin başlanıcı· 
cmdanberi, Sovyetlerin, gup
ten gelecek bir tecavüze karşı 
hudutlannı tahkime çalıştıklan 
ve Finlanda harbi tecrübesinin 
aydınlığı altında, ordulannm 
eksiklerini tamamlamıya ve e
sasen motörize edilmiş ordulan. 
nı Alman ordusunun Garp ceP
h•sinde kullandığı yeni taktiğe 
adapte edilmiı mobil hir ordu 
haline getirmiye son derece gay 
ıet ettikleri anlaşılıyor. 

S ovyetlerin, Garp cephe
sinde Almanlara karşı, 

fimdilik bir taarruza geçmele
rine intizar edilemez. Belki aa
dece • ve ihtimal Almanlann 
muvafakati ile • Romanya ve 
Bulgaristanda bazı stratejik nok 
talan işgal etmekle iktifa ede
ceklerdir. 

Bunun muhtelif sebepleri var 
dır: Bunlardan biri, Sovyetl~rin 
tamamile bir taarruz harbi için 
hazırlanan Almanyanın zıddına 
olarak, müdafaa harbi için ha. 
zırlanmalan; diğeri ise, netice- ı 
sinden kati surette emin olma· 
dıklan muazzam bir harekete 
geçmiye karar venpeden evvel 
kenciilerl için çok mühim olan 
bir noktayı kat! olarak btlmiye 
mecbur olmalan: 

Almanya, Fransaya arzu etti
ği bir sulhü dikte ettikten son. 
ra İngiltereyi de imhaya teşeb
büs edecek mi, yoka İngiltere 
ile anlqarak Sovyet Rusyanın 
htsabını görmiye mi kalkıp· 
caktır? 

Bu mntlhazalara nazaran, 
Sovyetlerin, ancak, Almanya
nın İngiltere_ye karp yapacağı 
harpte bilhassa hava kuvvetle
rini dahıt fazla yıprattıktan ve 
namütenahi olmıyan ve ..., 
kaynaklan kendi eller:inde bu. 
lunan benzin ltoklanm tükettik 
ten sonra, ve belki de bunlara 
ilaveten, Fransada iktidar mev· 
kiine gelecek bir ihtilil hüktı
metlnin kendilerini lmd2da ça
lırdığı zaman eaulı bir hareke. 
te ı~ecelderi tahmin edilebılir. 

de. Ondan sonra bu duman bi· 
ze Parisc kadar kılavuzluk etti. 

Bütün Sen ve Oise suatleri 
başka başka saatler göstel'iycır: 
Kimi o yakınlarda patlamış bir 
güllenin veya bir bombanın gü
rültüsü içinde duruvermiş, kimi 
Alman taarruzundan ônce ku
rulduklan ile kalmı§. 

Pariae kırk kilometre kala, 
harp izleri, yıkılmı§ köylerle hiç 
zarar görmemişleri arasında 

nöbetle§C ilerliyor. Daha sonra 
Alman askerlerine daha sık rast 
lıyoruz ve henüz alev alev ya. 
nan köylerden geçiyoruz. 

S ehre yaklaştıkça harp İZ
ieri, devrilmjş arabalar· 

dan, kum torbalanndan yapıl
mış, fakat kullanılmamış miıııia. 
lara, barikatlara inhisar etmek. 
te. Öyle anla~lıyor ki, Parlı İŞ
gale giderken Alman kuvvetle· 
ri, bizim otomobilimiz kadar 
hızla ilerlemiı. Çünkü şehrin 
kıyılarında, §U bizim Eyfel ku
lesini artık görebildiğimiz yer
lerde Fransız mukavemetinden 
e,er görülmüyor. Ayni zamanda 
halktan da eser yok. Ancak B2n 
m; üzerinde tek tük hay:ıt ese
ri başladı. Bir iki şişman kAdın 
kapıJannın önüne çıkmış bize 
bakıyorlar. Ne bu yüzlerde, ne 
bu yerlerin havasında sarih bir 
m6na yok. Her şey bir rüyanın 
içinde gibi. 

Sein• nehrini geçtikten sonra 
110kaklarda meraklılann sayısı; 

biraz artar gibi oldu. Clichy0 yi 
geçince mauara birdenbire dt
iifti. Del Batignolles gan, Ma 
deleine, Royale sokağı bir çöl 
kadar ıssız. Belli ki, kenar halk 
tan bir k11ım tehirde kaldığı 
halde, burjuva olduğu gibi kaç
mıştı. Yahut bazı kalanlar sak. 
lanmıştı . 

Paris, bu öğle sonunda, f~cir
den önceki ilk gündüz saat.inin 
tenhalığım arzediyor. Gökte, u. 
zak benzin yangının kara du· 
manı ağır ağır dolanıp .ızanıyor. 

Şanzelize'de ancak on kişi gör
diik. Notre Dame'm kar,ısında 

bir Fransız hafif zırhlı arabası 
y;tna devrik yatıyor, iki kişi bir 
fener direğine dayanmıf, pipo. 
lanm çekiyorlar. Ötede unutu. 
Jup kalmış bir hastahane ara. 
bası var. 

Ancak köprü başlannda ve 
dört yol ağızlarında Alman dev· 
riyelerine ve turada burada Al
man nöbetçilerine rastladık. 

8 ütün pencerelerde pan. 
curlar, duvara boyan. 

mışlar gibi mnaıkı kapalı. Şim
diki halde Parisin dört milyon 
nüfusundan ne kadarının kaçtı· 
tı, ne kadannın bu evlerde ko
nuşulamaz, ölçülemez ve tosel.. 
li edileır.ez ıstıraplannın üstüne 
bu evlerde kapanıp kaldığı bi. 
ltnemez. 

i ki gündür Almanlar İngiJ. Bunlar umumi .~ığına~a artık ka. 
tere üzerindeki tayyare pı kapanmak uzere ıken en son 

hücumlanna devam ediyorlar. !ltıca etmişlerdi: ~adın geç kab. 
'l'aarruza uğrayan şehirlerden .malarının sebcbını _anlatıyor: 
birinde bulunan bir gazeteci gör. - Sormayın, dıyor, az kaldı 
düklerini ve işittiklerini şöyle ateş altında kalacaktık . Johny 
anlatıyor : bir türlü ~a~t~lonlarını bulama.. 

Gece yarısı sirenlerin ve kafa. dı . Ben gıyınırken o karanlıkta 
mızın üzerindeki motörlerin gü. bir aşağı bir yukarı dolaııyor; 
rültüleriyle uyandık. Zifiri ka- hem de söyleniyordu: 
ranlıkta umumi sığınaklara doğ· "Hay ~ilahım şu pant~lonum 
ru kaçmıya başladık . Malum ya nerede, bılhassa bir tehlıke vu .. 
ışık yakmak yasak . Ara sıra tay- kuunda hemen bulayım diye şu. 
yare projektörlerinin yardımı ıle raya yatağımın ucuna asmıştım .. 
önümüzü görebiliyorduk. Dışar- . S?onunda nerede ~uld.uk dcr~ı 
da göklerin yıkıldığını, dünya. nız . İlk ~amlede uze~ıne geçır 
nın altüst olduğunu hissedip te memiş mı? Sonra telaşla unut
yer altında gömülü kalmak öyle mu§. 
feci oluyor ki, insan tekrar yu. Nihayet "tehlike yok!,, dftdük. 
kan çıktığı zaman neleri yerli leri çaldı ve kendimizi dıpnya 
yerinde neleri değifmiş bulaca. attık . 
ğını düşünüp duruyor. Bulundu. Şimdi herkes sokaklara döküL 
ğumuz sığınak kalabalıktı. Her- müş; etrafı yokluyor ... Ne yıkıl. 
kes bir şey söylüyordu. Bu arada mı§. ne kalmış araştırıyorlar. 
orta yaşh bir kadının şöyle çır· Halk arasında sualler: 
pındığını itittim: _ Nerelere düştü acaba? 

- Ah, nasıl oldu da unuttum.. _ Acaba bizim validenin evı. 
Ah yavrum nasıl oldu da unut- nin bulunduğu tarafa bir ~y oL 
tum. du mu? 

Muhakkak yavrusunu bir yan. _Acaba çok yaralı var mı? 
da unuttuğunu sanarak ona der- Bu sualin cevabını umumi 
dini sordum: 

merkezde öğreniyorum. Yaralı 
- Ah sormayın diyordu, ah listesi yalnız üç isim veriyordu. 

sormayın; kocam bana evlendi. Bir tek ölü vardı. o da sığınalc• 
ğimiz zaman 3000 liralık bir el. lardan birinde heyecandan kalbi 
mas almıştı, onu kaçırmayı unut. duran bir ihtiyardı. 
tum. 

Öbür yanda bir kan koca kav- Dışarda bozulan telefon telle.. 
ga ediyordu. Kadın: rinl düzeltiyorlardı. 

- Ceymis, sen kapıyı kitledin Bir yerde şöyle bir manzarayla 
mi? karşılaştım: 

- Yok bu telaş arasında aklı - Bir evin garajına bomba isabet 
ma gelmedi. etmiş; onu harap etmiş, içindeki 

- Peki anahtar nerede? otomobili üç metre öteye fırlat4 
- Sende değil mi? mıştı. 2,5 metre ötedeki sığınak. 
- Yok sen almadın mı? taki ev halkının hiç bir şeyden 
- Ben ne anahtar aldım, ne de haberi olmamıştı . Bu zayiatı an.. 

kapıyı kapamayı düşündüm. cak yukarıya çıktıktan sonra öğ.. 
- Eyvah, şimdi eve hırsız gi- renmişlerdi. Muhakkak ki bu m. 

rerse. Yarabbim elbise dolabını ğınaklar hava hücumlarında haL 
da açık unuttum! kın kurtulmasında büyük rol oy• 

Öbür tarafta diğer bir çift var. nuyorlar. 
~-.,..,,::-:-===~====~ 

LOKM.lN HEKtMtN öGOTLERİ 

ALBiNOS 
Hayvanlar arasında albinos 

cin!'inden olanlar daha me§hur 
olmakla beraber bu hal insan. 
lar aı asında da eörüldllğiinden 
ziyade, bulunur. Görüldtij'Un. 
den zi) ade dediğime sebep, bü. 
tiin vüc-udil Albinos olanlardan 
bir çoiu küçük yaşta telef olur. 
lar da ondan dolayı uzun yaşa. 
Y•r görülebilenlerin u olması. 
dır. Vücudünün bir kısınında 
albinos olanların bir çoğunda 
da bu hal kapJlı yerlerinde o. 
hır, onun için ıörülmez. 

Albinos ne demek olduiunu, 
tabii bilirsiniz: Derileri renksiz 
beyaz, daha doğrusu beyaz bal. 
mumu renginde, kıllan renk'liz, 
~ok defa, gözleri de renksiz, 
lrirplkleri renksiz olanlara albi. 
no~ derler. 

Hayvanlarda albinos olanla. 
nn ayrıca bir cins teşkil etme. 
)erine bakarak, eski zamanlarda 
insanlar arasında bir albinos ır. 
lu bulunduğu zannedilirdi. Hat. 
ti bu işe merak edenlerden o 
ırkı aramak üzere diyar diyar 
dola§anlar bile olmuştu. Fakat, 
dünyanın hiçbir tarafında on 
tane albinos bir arada buluna. 
ma) ınca bunlann ayrı bir iman 
ırkı olmadıiı anlqıldı. 

Bununla beraber albinoo;Ju. 

HASTALIGI 
ğun insanlarda da soya çektllf 
§lıpht'11izdlr. Fakat derileri es. 
mer olan ırklar arasında sanşıa 
ırklardakinden daha ziyade bu. 
hınur. Onun için albinoslu en 
ıiyAde zenciler arasındadır. 

İkisi de albinos ana ile balta
nın hh araya geldifine misal 
hilinmeue de, erkek bir albi.. 
nosun (zaten bu hal en ziyade 
erkeklerdedir.J albinos olmıyaa 
hir kadınla evlenmesinden ço
cuk hasıl olmasına mini olma. 
dığından, pek merak edDirse. 
insanlar arasında da çokça albL 
nos yeti~tirilmesi mümkün ola
c:ık gibi ıörUnür. 

Albinos olanlarda cildin \'tt 

hütürı kıllarİn renksiz olmaa 
bir rahıtt•ızhk vermezse de bu 
hastahfın eözlerdeki ı\rızalan 
~oktur. Bir kere, albinos olanla. 
rın ıözleri ya miyop olur, a
ı:aktan eöremcz. yahut asdrmat 
olur, bir §eye bakarken başına 
türlü türlü ve acaip vazi7etler 
' 'ermiye mecbur olur. 

Bu ıstırabın nihayetsiz oldu. 
ğu kadar sessiz olf!1ası, ona se· 
~p olan amillerin biribirine gır 
mi7 olmalanndan ileri ~eliyor. , 
Büyük Franaayı ve büyük Fran ------------ -----
sız ruhunu tanıyanlar, nasıl o- -, 

Sonra, göz ya hiç durmadan 
yahut uzağa • bakarken titrer. 
Albinos olanlara bakanlann ınz 
lerine en ziyade çarpan albinos 
ı,:özün böyle titrek olma11cla. 
Böyle titriyen gözün her şeyi 
titrek göreceği zannedilir, hal. 
buki albinos hiç te titrek gi\r. 
mez. Yalnız, renksiz ı:özlerlne 

•'?ık kuvvetle tesir ettiğinden 
l(Öz kapaklannı açamıyanık 

daima 81' aralık tutmıya mecbur 
olnr . 

ce çekiliyorlar ve ağlıyorlar. 
lup ta bu ıstırabın o kadar ja. Bir eski muharip olduğunu 1 
kobin olan bu şehirde bir ibtilill sonradan öğrendiğim biri, arka. 
halindo patlamadığına ıa§ıyor. daşına söylüyor: 
lar. - Geçen muharebede Marn'-

Arc de Trionphe'da Fransız de dövüştüm, ama içimde kala· 
m~hul askerinin mezarına Al- cak olan dehşet bu saatin dehse
man işgal kuvvetleri bu sabah tidir. " Une aveugle politique 
erkenden, işgal geçit resmini a fait ça." 
yaptıktan sonra bir çelenk koy· Yanı bapndaki iki kadın, du. 
muf. Biz bir kaç saat sonra o- daklan titriyerek lafa kanştı. 
raya gittijimiz zaman bunlan )ar: 
göremedik. Fakat biz orada i- - C'est vrat, c'est vrai. 
ken başka Alınan geıuır'1lleri, Bir genç başını bunlarm ara-
zabitleri ve askerleri gördük: sına eğdi: 

Bunlar da Fransız meçhul as. - Yalnız o değil, 1918 de-n 
kertnia önünde, ta§l&f11llf libi sonııa fazla medenileştik ve. ha· 
dimdik dunıp onu selAmlıyorlar yat ölçümüzü. yalnız ite~dimi-

Meydanda, bu inanılmaz işgal ze, kendi vicdanımıza göre tut· 
gününde bütün Pariste olduğu tuk. Felaketin sebebi de budur. 
'1bi ancak bir kaç kişi var. He.. Fransada, bütün bu m·Jhare-
men hemen hepsi siyahlar gl· be günleri içinde işi~tiğimiz tek 
yinmit bir kaç kadm, dua f'di- poı.tika konuşması bu oltfu. 
yorlar, haç çıkanyorlar, sessiz. C. C. 

Alhino"lni!a sehrn "lldde pİ«· 
n1anları" eksiklleidir. On!nnn 
d11 \•UrmUin saflığı irin p,.k lü. 
'Zumu oldultından. albinos olan. 
brru umumi sağhğı pek nazik 
olur Ondan dolPvı çoğu n~nnca 
yaşıyamazlar. Fakat :;aşıyabi. 
l«'nler:n Z«'kasına halel srdme
"inf' hir Sf'hep yoktur. Pek kU,.. 
~ük it.tt'n haı;hyı""k hir C'Ok a. 
karetler yanahilen alhinoslan 
elh•tte tanırsınız. 
Güneş banyosu, hiç mevcut 

olmıyan nlll'tnAnlan hasıl edebil 
~ydi hf'lki Rlhino••ne-A "" rfe-~a 
hı•!nnnıu~ "'ıırdn. ~;,~.ıi~i hal· 
dP hn hAI(' karsı nr" htlhımP7.. 
Runun da hlr vitamitu;;7.1ik ne. 
tlt'e!!l oldup bir glln anlaşılsa 
gerektir. 
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PİRİNÇ lJNU - MERCİMEK-BEZELYA- YULAF 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

Ç AM KA 
M. Nuri ÇAPA 

Erbaa Belediyesinden : 

OSTAHZA ATI 
Kuruluş tarihi: 1915 , 

Nafıa Vekaletince tasdikli imar planının tatb kıne ııallhiyetli olmak 
zere Bclcc!ıyemiz için bir mühendis veya fen memuru almacaktrr. Ayda yüz 

1 raya kadar ücret verilecektir. İsteklilerin evrakı musbiteleriyle birlikte 
yazı ıle Erbaa Beledıyesine muracut etmeleri ilin olunur. (5Hi0) 

lstanbul Defterdarllğııtdan : 
Hoca~'a Maliye Şubesi mükelleflerinden Karaki Demirkapı 6 N. da 

Kahveci nııı Guna: 

932 Mali yılı verginiz hakkındaki 1S/ 4 940 ıün ve S8290 sayılı itiraz 
braraı aleyhine miılga 7SS sayılı kanuna ıore yoklama zamanmda ıorulen 
mukelleflcrin senelik vergi ile teklifleri icap edeceii hakkında fUbece tem. 
:rızen itiraz edılmiştir. 

Keyfyet tebl" i yerine ıeçmek üzere ilan olunur. (5lS9) 

uowtorıır mm111111 '"''J• 
edilen bir kunet ve sıhhat 

eksırı aldUOU vıtıı sıtınaya ıwsı 

muessır bir üctır. 

Lezzeti hoş otal"' 

OUINA LAROCHE 
eıı mükemmel Oç ııevı kınakı111"nı11 

başlıca unsurflrını tıavıdir 

Zeyıt'hk~ 

kuvvet•lzllk ... 

••t•"'••••llkt 
"'•atrn•••l•k 

ve nekahat hallerinde de 

Doktorlar tarafından 

mükemmel bir ku••tt 

ııacı olarak tı•slyı 

edilmektedir 

·r AN 

lstanbul Defterdarhğntdan ~ 
1) Muharrik kuvveti iki beygiri ve işçi sayısı müessese sahibi üe birlilı:. 

te beşi geçnıiyen ve yalnız bir müşteri hesabına imalat yapmıyan ıımai mıi. 
esseseler yeni kanun mucibince Muamele Vergisinden muaftır. Binaenaleyh 
bu mükellefler namına, yeni kanun mer'iyet mevkiine girmeden evvel 1940 
Mali yılı içın tarhedilmiı olan vergiler terkin olunacaktır. 

2) \'ııkarki fıkrada yazılı şartları haiz olsalar dahi amilinin veya sahi. 
binin marhııını havi Siıe. Kutu vesair ambalaj maddeleri içinde aatl$a çı. 
karılan ınamiilleri yapan smai müsseseler, Trikotaj, mücevherat, plastik eı. 
ya, lastik ayakkabı, kundura kalıbı, okc;e, çamaşır mandalı imi! eden, her 
nevi maden kaplaması, boyama. apre, kasarlama işleri yapan, sun'i veya ta.. 
bii ipek, ipek mensucat. ipek çorap, kese kağıdı, karbon kifıdı, terazi, bas. 
kül imal eden ııınai müesseseler ve debagat müesseseleri yeni kanundaki 
muafiyetten istifade edemez. 

Bunbrdan yeni kanunun mer'iyete girdiği tarihten evvel 3535 sayılı ka. 
nunla maktu vergiye tabi tutulmuş olanların 1940 Mali yılı vergileri, yeni 
kanunun muvakkat beşinci macldesi mucibince, yine maktu olarak alınacak. 
tır. Yeni kanunun, 27 inci maddesi hukmüne göre bu müesseseler hakkında 
maktuiyet u•ulıi tatbik edilemiyeceğinden. ı94ı Mali yılmdan itibaren bun. 
)arın imalat ve muamele defteri tutmaları ve vergilerini aylık beyanname1e. 
re müsteniden ödemeleri lAzımdır ve bunun için de 1 Haziran 1941 tarihine 
kadar defterlerini asdik ettirmeleri icap eder. 

3) - Yukarki 1 ve 2 No: da yazılı olanlar haricinde kalıp ta muhar. 
rik kuvveti beı beygiri ve iıçi sayısı müessese sahibi ile birlikte onu geç. 
miyen tınai müesseselerden, yeni kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar 
maktuiyet usulünde vergi verenlerin 1940 Mali yılı vergileri kezalik yeni ka.. 
nunun muvakkat beşinci maddesi mucibince, yine maktu olarak almacaktır. 
Bunlardan '941 Mali yılında da maktuiyet usulünde vergi vermek istiyen. 
ler. yeni kanunun 27 inci maddesi mucibince 3ı Kanunuevvel 1940 tarihine 
kadar bu lsteklerini istida ile Muamele ve İstihlk Vergileri Merkez Şub ... 
si Tahakkuk Şefliğine bildirmek mecburiyetindedirler. Mezkur tarihe kadar 
bu isteklerini bildirenler ı941 Mali yıhndan tibaren iki sene müddetle mak. 
tu vergiye tabi tutu'urlar. Bu suretle talepte bulunanlar tarhec'Nen vergiyi 
kabul ederlerse iki yıldan evvel taleplerinden dönemezler. İki senenin hıta. 
mında maktuiyetten c;ıkmak istiyenlcr, isteklerini aynı suretle ve ikinci Ma. 
1i yılm hulıilünden evvel gelen takvim yılı başma kadar yapmaları lazımdır. 
Yapmazfar:.a muteakıp iki yıl için maktuiyeti kabul etmiş sayılırlar. 

31 Kanunuevvel 1940 tarihine kadar maktuiyeti istediklerini bild'rmi_ 
yenler Ha::iran ı941 tarihinden itibaren defter tutmağa ve her ay yapıkları 
muameleleri beyanname ile bildirmek suretiyle vergileri ödemeğe mcc. 
burdurlar. 

4) r·.foharrik kuvveti beş beygıri ve işci sayısı onu rec;mf'mekle bera~r 
şimdiye kadar beyanname usulile vergiye t5bi olanlar yukarki ikinci fıkra. 
da yazıh unatları yapmıyorlarsa, bunlar da yeni kanun hükmline ~nre 
maktuiyet usulüniı istemek hakkını haizdirler. Böyle bir talepte bulunmak 
istiyenler, keyfiyeti 31 Kanunuevvel 1940 tarihine kadar merkez Tahakkuk 
Subesi Şefliğine istida ile blldirmelidirler. Bu suretle talepte bulunanl&r 
1941 Mali vılından itiharen iki sene müddı:tle maktu vergiye tabi tutulur. 
tar. Bu suretle talepte bulunanlar tarhedilecek maktu vergiyi kabul ederler 
ise iki yıldan evvel taleplerinden donemezler. İki yılın sonunda beyanname 
UQulüne dönmek istiyenler, keyfiyeti ikinci mali yılın huliılünrl .. n evvel gelen 
takvim yılı başına kadar bildirerek defterlerini tasdik ettirmeie mcc. 
burdurlar. 

s·u fıkrada yazılı mükellefler; maktuiyct usulünü istemezler ise ~;m_. 
diye kadar olduğu gibi defter tutmak ve her ay beyanname vermek suretile 
vergi ôdemekte devam ederler. Maktuiyet usulünü istediklerini 31 Kanunu. 
evvel 19t0 tarihine kadar bıldirirlerse ı941 Mali yılından itibaren maktui. 
yet usulunC' tabi olacaklarınd:ın o tarihe kadar yine defter tutmakta ve be. 
yanname vermekte devam edeceklercl"r. 

Alakadarlarca bilinmek iızere ilan olunur. (S165) 

~ ·---~, 
SUME BANK 

IZMIR FUARI PAVYOı ~u 
DEKORASYO f MÜSADAKASI. 

Mevcut Paviyon'un geçen seneden k'llan Dekorasyon tertibi. Orta 
Motifi hariç olmak (!zere yalnız Pavıyon dahılin ' n yeni bir Dekoras. 
yonla Kompoze edılmesi dü~ünulmüc; ve bu Pro~ram dahilinde yapıla. 
nk dekorasyon projesi dekoratorlcr arasında müsabakaya konmuştur. 

.M'üıabaka ıeraiti: 

1 - Paviyon dahilinin Dekorasyon Kompozisyonunun Umumi 
Planı ve maktaları. 

2 -Sümer Bank Endüstri Ünitelerinin teşhir Standlarının renkli 
kompozlsyonları. 

3 - Dahili dekorasyonun Renk, ışık ve dahili mimarisini tebarüz 
~ttiren bir renkli perspektif 

4 - Dahilde yapılacak tidilatm keşfi. 
Planlar 1,50 mikyasmda olacaktır. Müsabaka müddeti müsabaka. 

nm ilinmdan itibaren JS gündür 

Projeler Ankarada Sumer Bank Umumi Müdürlüfüne rönderile_ 
.:ektir. Birincil'ii kazanan Proje sahibine Sümer Bank ve Paviyonu De. 

1 
koıaayonunun yapacağından ayrıca mükifat verilmiyecektir. 

Müubakayı kazanmıyan Projeler sahiplerinin adreslerine jüri ka. 
ranndan sonra ıs ıiın ic;inde iade edilmit olacakt1r. 

Paviyonun plinları ic;in Ankarada Sümer Bank Umumi Müdiırlüiü. 
ne ve 1stanbulda Yerli Mallar Pazarları Miıeaaesesi Mudurliıiune mu. 
rac:aat edilmesi. " . , 

Kayseri İskan Müdürlüğünden : 
Prnar Baıı kazasının P.1tukhı ve Kdıc; Mehmet köylerinde yaptmlacak 

60 adet ıöçmen evlerinin ıhalesi ııinü olarak tesbit ve ilin edilmit olan 
23/ 6/940 gününün Puaı a ter 'ıif etmesi hasebiyle 2490 sayılı kanunun 
13 ilncü maddesine ei:ıre mezkur ihalenin ertesi 24/6/940 Puarteai ıünıi 
saat On birde yapılacafı ilin olunur. (3SOS) "5069., 

KIRALIK BÜROLAR 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 

Yeni yolcu salonunun üçilncü ve dördüncü katlarında me\'cut ve buro 
ittihazına elverişli odaları kfralamağ 3 talip olanların nihayet 8-7-940 ta
rihine kadar müracaatla mütemmim mıılılmat almaları ve tekli!lerınl tah
riren levazım şubesine tevdi etmelerl (5134) 

J , ............................. ~ 

tanbul Fly~ Mürakabe Komisyonundan: J 

1 - 3780 numaralı Milli Korunma Kanuna ve 13628 numaralı 3ı/5/ı!>40 
i karaınameye ıôre tetekkül eden komiıyonumuz a$aiıdaki maddele. 

aat11 fiyatlarmın tayinine medar olmak üzere maliyet fiyatlarına ıayri 
kir olarak zammını muhik ıörduiü azami yüzdeleri ilin ve teblif eder. 
Zeytinyafı - toptancı % S, yan optancı % 6, perakendeci % 10. 

S deyaf - Toptancı "'- S, yarı toptancı % 6, perakendeci % ıs. 
Sabun - İkınd el o/c S, Perakendeci % ıs. 

Pırınc; - Toptancı "'" 4, Yan toptancı % 4, Perakendeci % 10 - 12. 
D er :ıahire ve kuru ıebzeler için ayni niıbet kabul edilmiıtir. Emin_ 
Beyazıt, Beyoflu ıibi merkez vaziyetinde bulunan perakendeci bak.. 

i n kabul edılen "'" ıo kir nisbeti, nakliye masrafı. piyasa merkezle. 
na a a.ı daha yuksek olan ve cirolan az olan aemtlerde % 12 ye kad:ır 

b 1 r. 
2 - Beher sandık limonun azami toptan ve perakende utıı klr nis. 

en oniinde tutularak 22 Haziran ı940 tarihinden muteber olmak üze. 
9 1 k undıklardan bir tek limonun 100 paradan ve 420 lik sandıklardan 
er 1 rn .ıun 2.3 4. kuruıtan fazlaya aatılmama11 takarrür etmiıtir. 

3 - Toptan fıyatlan Ticaret Vekaleti tarafından aevilerine ıöre 129, 
s ı30 kuruıt uzennden tesbit edilen ve 30/5/940 tarih ve 3843 numaralı 

murıbınce tahsili lizım celen Muamele Verciainin illveaite 141, 141.S, 
2 k ru a balıi olan kahvenin latanbul tehri hudutları dahilin~ki pera.. 

a anu fıyatları ıunlardır: "5192., 

k ıve yarı toptancı (zahırecı) taratmdan 
• .. perakendeci ,. 
K ~ ·u u ve oiulmut (perakende olarak) 

Kanaı 

145 
155 
190 

N ümunesi evsafında : 

1000 Takım Fanila don ve gömlek 
3000 Metre Tela 

Münakasa suretile satın alinacaktır. 
Nümunesi ve şartnamesi için alikadarların her

gün Büyük Postane civarında Kızılay Satış Deposu 
Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1000 takım fanila don ve gömleğin ihalesi 26. 6. 940 ı 
çarpmba günü saat (10) da ve 3000 metre telanın iha· 

._ıeai ll7fti günde :sat (11) de icra edilecektir. · J 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Polis Kollepne Talebe Alınacaktır. 
1 - Geçen yıllar oldufu gibi bu yıl da lise derecesindeki Ankara Polis 

kollejinin birinci sınıfına talebe alınacaktır. 
ı - Kayıt ve kabul şartları her mahallln emniyet mQdilr veya Amirlik

lerinde mevcuttur. Talip olanlann bu şartlan oğrenmek ve ona ıöre 

müracaatta bulunmak u.ıen keyfi)"etten bilgi edinilmeleri llAn olunur. 
(2868) (4924) 

8antd. 
-------4ı...----- ·-----.. Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay muessir bir müstahzardır. 

karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
~ebeb olacaqı tehlikeler göı önüne alınarak solucan hastalıklarında bun~ 

kullanmaları faydalıdır 

Hekimlerimize ve 
müstahzar 

halkımıza tavsiye edilen bu 
her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
:!:ıhat v~ı.\ırti,, "mu urlr~•ni ha•·dır Re rtr .ı .. !.Hılır 

... ......................................... . 
Yurddaşlarımızın Nazarı Dikkatine : 

Muhtemel hava tnarrm:larına karşı <PASİF KORUNMA 
l'ALİ.MATN i\i\IESiNİl\J t<.'nsip ettiği şekilde hazırlanan: 
Ateşe Dayanaklı, Kııuçuklu ve Su Geçmez yani GAZ geçirmez 

Korunma Tıbbi Ecza Pasif 
Çanta ve Sandıkları 

CAN LABORA'fUV AKINDA hazırlanarak piyasaya çı. 
1(arılmıştır. 

Resmi, hususi bütün müessesatla ev. apartıman, mektep 
mahalle. köy. kasaba. ve kazalarda sağlık korunma bakımın
dan birer sandık vev;ı. canta bulunması behemehal lazımdır. 
Canta ve Sandıkların hDC'İm ve fiyatı. aile nüfusuna göre de
iştiğinden talep vukuunda izahat verilir. Çanta ve Sandıkla· 
nn üzerinde (CAN) mı:ırkasını arayınız. 

U l\f U M f D E P O S. U : 

CAN · LABORATUARI 
İstanbul, Bahçckapı, İş Bankası arka!imda No. 5. 

Tel: 2193!l. Tcl2'raf adresi: ASİPROCAN .............................. ~, 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden: 

l - Bu yıl Deniz Gedikli F.:rbaş Orta Okulunun her iıç sınıfına da tııl"
be alınacaktır. İstanbuldan isteklıler doğrı.ıca Kaı:;ımpaşııdaki Mektep MU· 
durliığline, dığer mahallerde bulunanlar Askerlik Şubclerıne müracaat 
edcccklerdır. 

İstidaya şunlar baglanıı"ııktır: 
a) Fotoğra!lı nüfus cUzdanı veya noterlikçe mll.,addak suretl. (Yaş du· 

zcltcnlc veya tashih ettirilmiş n ilfus cüzdanı kabul edilmC'z.) 
b) Beş sınıflı ilk okul ıahadetnamesi veya orta okul tasdlknıımc i 

(Doğrudan doğruya sınır geçmek ve şahadetname veya tasdikname· 
nln üzerinden bir seneden fazlıı zaman geçmemiş olmak lllzımdır.) 

c) Üzerinden bir sene 'ecmemiş çl cek aşısı kfığıdı. 

ARMU1lU 
Kaplıcaları 

Hakıki bir tcda\ ihane ve tılt 
şıf yurdudur. Tıbbi \'asıfları tıO 
yılk ek, şıfası tecrübelıdir. Sit" 
kcci Tramvay durak yerindi 
H rp Malulü Kardesler g!ııesit" 

den izdhn me alınabilir. 

1 - GENÇIİK 
2 - GÜZELLİK 

d) Gerek kendisinin, gerekse ailesi nln Türk ırkındıın olması, kotil h
lAk ve !ena şöhret sahibi olmadıklarına ve mahkCımıyetlerl bulun
madığına dair hüsnü hal kAğıdı. 

3 - SIHHA'l' 'r 

2 - Birinci sınıf için yaş 12 yi bitirmiş ve 16 yı bitirmemiş bulunm k, 
ikinci ve üçüncü sınıflar için de bl ı er yaş farklı bulunmak lazımdır. 

3 - Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri Mektep l\Tudurliığunde \ c As
kerlik Şubelerindeki Askeri Lise ve Orta Okullar talimatının 71. madde i 
oılcrlne uygun olmafıdır. 

4 - İsteklilerin bu şartlardan maa na Dmiz hastanesinde yapıl cak ı:ıh
hl muayenede sağlam çıkması ve yapı 12lak seçme sınavında kazanın !arı 
da lllzımdır. 

5 - Yuknrdaki şartları haiz talebelerden birinci sılıfa kayt olurımrık 

isteyenler 1 Hazirandan itibaren ve lk ıncl, üçüncü sınıflara kayt olunmtık 
ısteyenler - Bu sınınarın 940 tedrWıa tı erken başlıyacağından - hemen ev
rakile birli~te Mektep MUdurlüjüne muracaatleri ilfın olunur. (4524) 

, ................................ ~ 
KIZILAY CEMİYETİ 

UMUMİ ME KEZiNDEN: 
Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde 

ı:uhur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhasa se. 
ferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine 
yardımcı sıfatile çalışmak üzere İstanbulda Aksarayda kain: 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ 
dahilinde 

GÖNÜLLÜ HASTABAKICI 
yetiştirmek için 1 Temmuz 940 tan itibaren dördüncü kurs a. 
çılacaktır. Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz 
olanlar alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 
2 - En az ilk mt?ktcp tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malümat almak istiyen 

'er yukanda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe he 

ıesle koşacaklanna kaniiz. 
~ ........................................ , 

KIRALIK ViTRiNLER 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 

Yeni Galata yolcu salonunun birinci mevki intizar ve teşyı salonundakı 
lj!şhlr vitrinleri kiraya verilecektir. 

Memleket mamulAtını teşhir etmek arzusunda bulunup vitrin kir lıı

mı.k isteyen milli müesseselerin levazım mildurlüğilne muracaatla mü
temmim malllmat almaları ve tahriri tekliflerini nihayet 27-6-940 akş mı
na kadar tevdi etmeleri. (5133) 

i~tanbul Belediyesi tanlar 
Karaköy Köprüsü Eminönü kenar ayatına bitiıik kıammm yükseltilmesi 

ameliyatına " Hasiran 940 tarihinde batlanacaktır. O tarihten itibaren: 
Yayalar ile motörlii ve motöraüz arabalar muvakkat ahpp köprüden. 

tramvaylar eskisi ıibi aııl köprü üıtünden ıeçeceklerdir. 
Aşalıdalti nakliye vasıtaları muvakkat köprüden ıeçmeyip Gazi Kôpı u. 

sünden ıeçe.:ekJerdir. 
l - On bet tondan alır nakliye vasıtaları. 

II - D<mıir veya yekpare kauçuk tekerlekli kamyonlar 
lll - s;lindir ve benzerleri. Vnaitiu ı rec;ecefi istikamet aeyrlserer 

memurları tarafmc!an ıöıterilecelrtir. (S19S) 

f te y'ık ek 
bu mc.uyctlerın 

KR M P 
Temin Edebilir. 

1 - KREM PERTEV: Blr tu 
let mu tahzarıdır. İnce b 
itina \ e yaplışındaki husU 
s yeti itıbarıle ytlzdeld 
ı:ı ve buruşuklukların 
ş kkülune mani olur. ~ 
riyı genç ve gergin tutar 

2 - KREM PERTEV: Bir~ 
zcllık v ıtasıdır. Genli 
n ı mc m tı sıkıştı 

cıltte i pürtuk ve ka 
cıklıırı gıderir. Çıl ve 1~ 

to 

leıl iz le eder. Teni .-11r•
4
-

\ c e!f f bır hale getiri" 
3 - KREM PERTEV: Bir PJ1•<111ırı 

deva ıdır. Derı gudde) 
nın ifrazatını düzeltir:~--' 
vllce ve siyah nokta~"! 

tez hürüne mfıni olur. 
adalesini besliyerek ~.J 
vetlendırlr. Kuru c~!!j 
ıçln y glı, ve yagsız C1J\I"" 
1 in y g ız hususi Uip 
vazoları var~ır. 

- Cihangirde 
KİRALIK AP ART •••I-:.·. 

<1 v 

Kongre 
Ad 1 r ilkokullardaki yoJcsUl 

u !ara yardım cemiyeti yıllık 
re ı 29/6/1940 cumartesi giintl 

16 d Buyuktıd C. H. Partısi 
ında y pıl caktır. 

Kadıköy ikinci •ulh hukuk iti 
'ıı)inden: K dıkoyunde Şekerci 
k 1 ok gında 35 No. da oturaıt 
Ahmet Şukru yetımı Mu taf• 
l tferın \ a 1 1 buyuk kardeşi 

n "esayetlnın bugunden iti 
ıçu tin ru dune deıı:in temd t 

ı il n olunur. 

KAYIP - Yatırdığım 

depozito mukabilinde Akçakale 
rü ünün namıma vermiş 

makbuz kaybolmuştur. Yenisiıd 
1.:ağımdan eskisinin hükmü 1' 
nı tır. Mehmet Farl• 9_,, 

aahlbl ve Netrlyat MUdOrO 
LOtfl DÖRDÜNC0. GHetecll'.~ 

Neırly•t T. L. t. lh•tldıilı .,~ 

TAN M•tbHsı 


